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ncția de primar al orașului Simeria; • Sport;
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tă.
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' VERNISAJ !
' l
1 Galeriile tk- Artă „Forma" din Deva găz-1
, tluie.se >n cursul lunii octombrie a.c. expozi- ’

• țin personală de grafică, semnată de unul dintre ’ 
. ; cei mai aprcciați artiști plastici români con- ’ 
• temporani — Mircea lîâtcă. Vernisajul expo-1

1 ziției, un moment de seamă al spiritualității I 
i ț hunedoreno, are loc sâmbătă, 11 octombrie a.c., I 
' Una 11. (M.l!). (

LIBER
Muzeul Civilizației

I

Dacice și Romane Deva 
la a 115-a aniversare

împlinirea a 115 ani de 
la înființarea muzeului și 
a GO de ani de la apariția 
anuarului „Sargcția" este 
marcată Ia Deva prinlr-un 
simpozion științific des
fășurat între 8 și 11 octom
brie. Organizat de institu
ția sărbătorită, Muzeul Ci
vilizației Dacice și Roma
ne Deva, cu sprijinul Mi
nisterului Culturii, Prefec
turii, Consiliului Județean 
și Inspectoratului pentru 
Cultură al județului Hune
doara, simpozionul a înce
put miercuri în sala festi
vă a Prefecturii.

Ședința plenară a fost 
deschisă de dna Adriana 
Rusu Pescaru, directoarea 
muzeului, care, după salu
tul adresat numcroșiloi 
participants, a făcut un suc
cint istoric al instituției și 
al revistei proprii. Cuvinte 
de salut au mai rostit dni< 
Liviu Marghitan. din par
tea Ministerului Culturii 
Pompiliu Budulan, prefec
tul județului, Gheorght

VIORICA ROMAN

COMUNICAT
Având în vedere situația grea în care se află 

in prezent membri} noștri de sindicat, ca de altfel 
întreaga populație a României, situație generată de 
restructurarea economică necorelată cu măsuri active 
în domeniul social. Filiala CNS „CARTEL ALFA" 
Hunedoara a hotărât să participe la mitingul de pro
test organizat de CNS „CARTEL ALFA" la București 
— marți 11 octombrie 1997, având următoarele re
vendicări :

POLITICI ACTIVE ÎN DOMENIUL MUNCII
1. — Blocarea completă a disponibilizărilor de 

personal, până la elaborarea unor strategii de re
structurare a sectoarelor economiei, completate Cu 
programe de acompaniament social care să permită 
reintegrarea rapidă în activitate a salariaților.

2. — Sprijinirea agoniilor economici cu capital 
majoritar de stat care au programe de inves-.iții in 
derulare ce pot asigura locuri de muncă.

VENITURILE REALE ALE POPULAȚIEI
1. — Reducerea fiscalității pe veniturile rezulta

te din salarii.
2. — Acordarea de facilități salariaților și pen

sionarilor în acoperirea costurilor ridicate ale ener
giei electrice, termice și gazului pe perioada de iarnă.

3. — Descurajarea fenomenului de speculă care 
se manifestă prin creșterea ncjustificată a prețuri
lor unor produse de bază.

Președinte coordonator 
CNS „CARTEL ALFA" Hunedoara 

VATOOȘ PETRUCHEIA S-A BLOCAT RUGININD ÎN BROASCA
Dl. Valeria Tabără, pre

ședintele Partidului Uni
tății Naționale Române, 
a purtat în cadrul unei 
adunări populare ce a â- 
vut loc miercuri un am
plu dialog cu cetățeni ai 
orașului Simeria și cu 
reprezentanții presei ce 
au participat la mani
festarea respectivă. Bun 

0 orator șl foarte bun poli
tician, dl. Valeriu Tabără 
a răspuns la întrebări 
într-un moa foarte tran
șant, limpede și uneori 
surprinzător. Le punctăm 
în continuare pe cele mai 
importante răspunsuri. • 
Privatizarea ce o face 
actualul guvern nu este 
altceva decât un act de 
mare corupție, de trădare 
a intereselor naționale, sub
jugarea țării marii finanțe 
mondiale. • Ordonanțele 
nr. 9 și 22, care vor duce 
la dispariția mineritului

românesc, nu sunt altceva 
decât pauperizarea și mai 
puternică a populației, de 
fapt un megacaritas. Du
pă ce minerii își vor chel
tui milioanele cu care au 
fost mituiți, vor Ieși în 
stradă. • Natalitatea în 
România — ce scade con-

la produse agricole va 
duce la dărâmarea agri
culturii românești, la slă
birea producătorilor ro
mâni eare nu sunt deloc 
încurajați să producă. Or, 
este foarte important să 
avem producătorii noștri 
șl să importăm numai

1)1 VALERIU TABARA în dialog cu cetățenii 
și cu presa

tinuu — este o mare tra
gedie. Ei i se adaugă îm
bătrânirea populației șî 
imigrarea în eontinuă creș
tere. Mai trist este că 
tineretului nu 1 se oferă 
nici o perspectivă. • Cu
poanele ce se dau în a- 
cesto zile proprietarilor de 
pământ înseamnă o mare 
cacialma. • Reducerea ta
xelor vamale șl a T.V.A.

ceea ce nu putem face noi. 
• In momentul de față, 
două sunt cele mai im
portante priorități. în pri
mul rând, agricultura care 
trebuie și poate să asigure 
hrana populației și, în al 
doilea rând, drumurile. 
Țăranul nu trebuie să fie 
obligat să-și mute casa 
la oraș, ci să aibă drum 
până la ea, indiferent

unde este situată. • Spe
cula a ajuns până la cel 
mai înalt nivel; Recent 
a fosL scoasă din rezerva 
de stat o mare cantitate 
de ulei. Prin aceasta au 
Intrat, foarte importante 
sume de bani în buzu
narele celor aflați la gu
vernare. • No aflăm în 
fața unei grave crize a 
grâului ce va izbucni în 
anul viitor. însămânță- 
rile de toamnă sunt foarte 
mult întârziate, iar su
prafața ee se va semăna 
este mult mai mică decât 
în anul trecut. Se pare 
că tocmai acest lucru îl 
vrea Guvernul Ciorbea, 
ca să apelăm la importul 
de cereale, ceea ce pen
tru România înseamnă o

A consemnat 
TRAIAN SONDOR

(Continuare în pag. a 3-a

DEVA — tradiție arhitecturală.
Foto ; ANTON SOC ACI

„Sărbătoarea dacilor" i

(Continuare în pag. a 3-a)

1 fiu câteva zile în ur- 
• mă, pătrunși de o emo- 
■ țle fără margini, am ple- 
I cat împreună cu doamna 
J profesoară dirigintă Au- 
I relîa Faur și domnii pro- 
' fesori Maria Mărginea- 
| nu și Nicolae Henric, la 
> Școala Generală După- 
| piatră. Atât eu cât șl co

legii mei, elevi în clasa 
(a VlII-a de la Școala 

Generală Nr. 1 Brad, am 
£ trăit un sentiment de bu- 
1 curie șl mulțumire pen- 
• tru că aveam sansa de a 
| .vizita meleaguri moțești,

0 zi de neuitat la Dupăpiatrâ
pline de istorie. Peisa
jul tomnatic se întindea 
la tot pasul în fața ochi
lor noștri uimiți, pădu
rile urcau incendiate de 
cea de-a treia vârstă a 
anului pe pantele abrup
te ale dealurilor, brân
dușe gingașe ieșeau la 
iveală de sub covorul de 
frunze moarte. Totul pă
rea o poezie.

încetul cu încetul am 
ajuns la destinație. Ae
rul tare și proaspăt de 
țară ne-a izbit îneă de 
la coborârea din autobuz, 
în fața școlii, domnul 
primar, prof. Viorel Vul- 
turar și întregul colec
tiv de profesori și elevi 
he-au primit cu nespusă 
bucurie. Școala, ca un 
mie palat între dealu

rile îngălbenite, părea * 
nespus de frumoasă. In- ) 
demnați de gazde am pă- I 
șit cu sfială în cabine- J 
tele de română, mate- | 
matică și fizică, biolo
gie, istorie șî geografic, | 
care te tmbiau parcă prin ' 
curățenia și varietatea ■ 
materialelor expuse. |

DESINA CIOFLICA, I 
clasa a VIII-a CJ, 
Școala Generală I

Nr. 1 Brad '

(Continuare in pag. a 3-a) J

ț Din inițiativa Primăriei 
ț municipiului Orăștie, și 
1 cu sprijinul activ al Dcs- 
j[ părțământului Orăștie al 
j ASTliEl, la Orăștie și în 
t zonă au loc, între 6—12 
ț octombrie a-c., ample 
ț manifestări științifice, 
i cultural — artistice și 
; sportive» înmănuncheate 

I sub genericul „Sărbătoa
rea dacilor". Aceste «c-| 

ț țiuni sc doresc a fi un
* omagiu adus strămoșilor 
I noștri daci ale căfor 
j urme, in piatră, se mai 
I găsesc și azi în Munții 
[ Orăștiei, leagăn al fiin- 
ț ței noastre naționale-
* Amintim dintre acți~
* unile desfășurate până in 
j momentul de față; ț E.t- 
j cursia la cetățile dacice 
| din Munții Orăștiei, la
* care au participat elevii
* oruștienu unde li s‘a vor- 
1 bit despre strămoșii daci.
1 Expunerea a fost urmată

de un spectacol susținut 
de călușarii din Costești; I
• Simpozionul ,<Aici au f 
trăit dacii", desfășurat * 
la Homos’ unde a vorbit» 
prof. Elisabeta Văidcan; *
• A urmat spectacolul J, 
susținut de Clubul copii- I 
lor din Orăștie; • La * 
Liceul Teoretic „Aurel*  
V laicii" a avut loc con-*  
cursul cu public „ASTllA 1 
și idealul de unitate na- , 
țională", la care au par-1 
ticipat concurcnți de la [ 
liceul gazdă și Grupul ( 
Școlar Industrial. A fost ♦ 
prezentat in premieră » 
Fondul instituit in me- •„ 
moria generalului de. bri- I 
gadă Viorel Cugerean, [ 
prin care vor fi răsplă- f 
tiți tinerii ce se remarcă ♦ 
în domeniul istoriei- » 
Prof. MIRON SIMEDREA, (

secretarul
Despărțământului f
ASTRA Orăștie f

♦
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ASPIRANȚII LA FUNCȚIA DE PRIMAR AL SIMERIEI SE PREZINTĂ

Candidatul PNL la funcția de primar
al orașului Simeria

Ing. Bâdilâ Liviu Vasile

Locuitori ai Simerioi!

lor șl a centralelor ter-
mice.

— Modernizarea radio-
fîcârii.

— Modernizarea străzi-
lor Canalizate.

— Construirea de lo-
cUirtțe sociale, șl pentru
vânzare pe strada Atelie-
relor.

Candidatul Alianței PUNR - PRM - PDAR
Tot Remus

Aveți nevoie în fruntea 
orașului dumneavoastră de 
un om care să nu se gân
dească doar la o viața mai 
bună a urbei, ci să și facă 
ceva pentru ea? Să fie 
preocupat de problemele 
tuturor categoriilor de ce_ 
tățeni, punându-se în sluj
ba lor, și, împreună, să 
iabândiți în ceea ce vă 
propuneți? Pentru a- 
ceasta, v»tați-l duminică 
pe candidatul P.N.L. la 
funcția de primar — ing. 
BADIL/ LIVIU VASILE!

Născut în 25 iulie 1948 
(la Răhău, județul Alba), 
absolvent al Universității 
Tehnice de Vest Timișoa
ra, inginer din 1972 la 
I.M.M.R. Simeria, în pre
zent Bădiță Liviu Vasile 
este director executiv la 
S.C. „REVA“ Simeria.

Votându-1 pe ing. Bă
diță Liviu. optați pentru 
cele mai importante mă
suri ale programului său:

ORAȘUL SIMERIA

— Terminarea Casei de 
Cultură

— începerea și finaliza
rea lucrărilor de canali
zare în zona de est a o- 
rașului (zona Gării, DN 7, 
Bălăcuta).

- Modernizarea centra
lei telefonice și a rețele
lor.

— Modernizarea rețele

— Efectuarea de repa
rații capitale și curente 
la școli și grădinițe,

— executarea de repa
rații și modernizări la 
Dispensarul uman din Si
meria și satele aparțină
toare.

— Modernizarea bazei 
sportive și deschiderea u- 
nui club de tenis.

— Terminarea reparații
lor la sala de sport.

• Inițiativă
• Competență * 1

i ..........I &WSW:

• Seriozitate . ,

— Introducerea încăl
zirii centrale la Școala 
Generală Nr. 1.

— Construirea unui Com
plex Comercial modern 
între Casa de Cultură și 
Spitalul CFR.

— înființarea unui ci
mitir ortodbx și ă unuia 
neoprotestant.

—• înfrățirea orașului 
Simeria cu orașul MOR- 
LANWELZ din Belgia.

SANTANDREI — 
BARCEA mare

— Demararea și înche
ierea în această legislatură 
a lucrărilor de alimentare 
cu apă și canalizare.

— Modernizarea și as
faltarea unor străzi.

— Construirea unul po
deț.

— Regularizarea râului 
Cerna.

— Rezolvarea centralei 
telefonice.

SAULEȘTI
— Executarea documen- , 

tațiilor și a lucrărilor de 
introducere a apei pota
bile și de canalizare. I 

Realizarea unui studiu 
privind crearea unor lo- ' 
curi pentru construirea de 
locuințe.

— Modernizarea arterei 
principale a satului.

UROI — CARPINIȘ |
— Introducerea în plan 

și realizarea rețelelor de 
apă potabilă și canalizare. I

— Punerea în funcțiune I 
a rețelei de gaz metan, ‘ 
terminarea în 1998 a re
țelei și SRM de medie 
presiune.

— Repararea și reabili
tarea drumurilor de ac
ces.

— Reabilitarea prin ba' 
lastare a drumului Luncii.

— îmbunătățirea ilu
minatului public.

— Mărirea numărului 
de telefoane.

SIMERIA VECHE
— Executarea documen

tațiilor și a lucrărilor de 
introducere a apel pota
bile și de canalizare.

Votați pentru Simeria! 
Votați pe ing. BADILA 

LIVIU VASILE! Votați 
SAGEATA1

Stimați locuitori al o- 
rașului Simeria! Foarte 
mulți mă cunoașteți. Pen
tru că sunt simeriam 
M-am născut în acest fru
mos oraș de ceferiști, In 
anul 1947, in zodia văr
sătorului, deci sub sem
nul dăruirii și nu al că- 
pătuielii. Sunt român si 
candidez la funcția de 
primar al orașului nos
tru din partea unei ali
anțe electorale formată 
din PUNR — PRM — 
PDAR.

Nu fac o campanie e- 
lectorală pompoasă și cos
tisitoare. Și asta pentru 
că nu am în spate și nici 
nu am dorit să am oameni 
cu bani mulți, care ulte
rior să-și scoată pârleala 
prin intermediul unui pri
mar manechin. Am fost, 
sunt și voi rămâne un 
om cinstit și devotat ora
șului meu. Mă bazez pe 
oamenii de bine din Si
meria, pe care îi îndemn

să mă voteze, să-mi acor
de încrederea și le pro-' 
mit că n-o să le înșel 
așteptările. Pe cei puși pe 
căpătuială, prin muncă 
necinstită, pe profitori îi 
rog să n-o facă. Nu vor 
avea în mine un aliat. 
Dimpotrivă.

în cei peste 20 de ani 
de muncă am avut mereu 
obsesia de a construi și 
nu de a dărâma. In ju
dețul Constanța, unde am 
fost repartizat după ter
minarea facultății, apoi ca 
director al Complexului 
de ovine din Simeria, 
unde am lucrat 15 ani, 
ca și în funcția de direc
tor general al DGAIA, ju
dețul Hunedoara, am con
struit continuu, am căutat 
și am dobândit calitatea de 
a găsi permanent soluții 
viabile chiar în situații 
dificile. Acest lucru îmi 
va fl un atu puternic îrt 
munca pe care sper sft o 
desfășor ca primar al o- 
rașului Simeria.

Ce voi face din această 
funcție? Am spus în ofer
ta mea electorală, în dis
cuțiile cu locuitorii Sîme- 
riei. Un singur lucru vă 
promit acum, prin inter
mediul acestui generos zi
ar care este „Cuvântul li

ber” Deva, și anume că 
n-o să vă pun în situația 
de a fi chemați la vot 
înainte de terminarea man
datului, indiferent de alte 
oferte ce mi se vor face.

îi rog pe cetățenii ora
șului Simeria sâ participe 
ia vot duminică*  13 oc
tombrie a c., și să aplice 
ștampila pe semnul elec
toral ăl Alianțe) pe care 
o reprezint, deoarece o re
petare a scrutin "lui nc-ar 
sărăcj și mai mult buge
tul local al orașului șl asa^ 
destul de mic.

Urez succes celorlalți 
candidați și să dea Dum 
nezeu să câștige cel n 
bun, spre binele’ orașu.u» 
nostru Simeria.

Candidatul PDSR - Băltat loan Mircea

PDSR
în primul rând, vreau 

să le spun locuitorilor din 
Simeria — celor care nu 
mă cunosc — cine sunt. 
Numele meu este Băițat 
Ioan Mircea. M-am născut 
în Orăștie, la data de 3

februarie 1962. Locuiesc în
să de multă vreme în Si
meria. Adresa exactă: stra
da Avram Iancu, blocul 12, 
scara B, apartament 8. Am 
și un telefon acasă: numă
rul 6C1193.

Sunt inginer, absolvent al 
Facultății de Mecanică, 
Tehnologie, Construcții de 
Mașini din Timișoara și 
posesor al titlului științific 
„Brevet-Inovator" — Timi
șoara 1986. Am absolvit 
cursuri de specialitate în 
Marketing-Management la 
Rochelle — Franța. Lucrez 
la Cooperativa „Univers" 
din Simeria. în funcția de 
președinte. Ca hobby: cal

culatoarele șl contabilita
tea.

In al doilea rând, trebu
ie să le spun cetățenilor din 
Simeria care se vor pre
zenta la urne în datii de 
12 octombrie 1997. pentru 
a-și alege pnmsrul. să cau
te sigla PDSR al cărui 
membru sunt din 28 mar
tie 1994. și să aolicc ștam
pila Votat pe cei trei tran
dafiri. Și asta pentru că, 
așa cum prevede doctrina 
PDSR, noj nu facem pro
misiuni. noi facem. Nu ne 
lansăm în angajamente sfo
răitoare. ci lăsăm să vor
bească faptele în locul r 
tru.

VINERI, 10 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
Conviețuiri; 13,30 Sănătate, că-i mai bu
nă decât toate (r); 14,10 ȘeiCul (r); 15,00 
Tradiții; 15,30 Em. în 1b. 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; 23,00 Jurnal- 23,15 Mag. Sportiv;
23,30 Canary Wharf (s); 0,15 Un vârco
lac american la Londra (f. SUA ’81).

(______ TVR2 )
7,00 TVM Telematinal; 8,00 Euronews;

8,30 D.a; 8,55 Iubire interzisă (f.,p.lll/r);
9,55 în flagrant (r); 10,25 Cultura în lu

me (r); 10,55 Ecoturism tr); 11,30 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 Șelcul (s); 18,00 Pentru dvs., doam
nă!; 19,00 Mag. artelor vizuale; 20,00 Se
cretul (s); 21,00 Robingo 2 (cs); 21.40 Vâ- 
nare de vânt; 22,20 Nocturna sportivă; 
23,05 Al ruj pe guler (s); 0,00 Insomniile 
Corinei; 0,30 TVM Mesager.

( . ANTENA I. I
6,30 Tele-Dimineața; 9,40 Cronici pa

ranormale (r); 10,30 Rămâi 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 femele (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; 1,10 
Pierdut în beznă (thriller SUA. 1980).

[ ANTENA 1 - TV-DEVA)

17,30 — 17,45 7 zile fără comentarii;
17,45 — 18,00 Știri locale; 19,30 — 19.15 
Știri locale (r).

( 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 Stiri: 13,00 Punctul pe i 
(r); 13,45 Urmărire generală (r); 11,30 
Maria Cs); 15,30 Tânăr și neliniștit (8);
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 și 

câștigi! (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 T'<v 
Big Country (f. SUA ’58): 3.40 Știri.

( PRO - TV - DEVA )
6,15 — 6,45 Oam-ni de milioane (r);

6,15 — 17,00 Știri locale (rb l7 15 — 18,25 
„Ghici cine bate la ușă?“ talkshow cu 
Valentin BoerU; 23,15 — 23,40 Știri locale 
— Invitatul săptămânii.

[ DEVASAT +■ )
8,00 — 13,30 BrigaJa de șoc; 14,00 Vi

deotext; 17,00 Preciosa; 17,40 Desene a- 
nimate; 18,05 Radical P 'vcr; 19,10 Casa 
de nebuni; 19,30 Farmacia de gardă; 
20,00 Crima de la Sa uy '*'•  21.30 Safari;
22,30 African Journey; 23,00 Cr-de-mă (f); 
0,30 Film erotic; 1,30 VW- * -xt

r".... ■■ PÎ’.W.W.W.WJJ. • • • • • ................................................*....  ....................... 1............................. ■
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Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva la a 115-a aniversare

(Urmare din pag. 1)

Dreghicl, vicepreședintele 
Consiliului Județean, și 

■ Ioan Pavel, din partea In
spectoratului pentru cul
tură. Aceste ouvinte au sub- 

l.liniat că muzeul este o in
stituție de frunte în țară

Și de larg prestigiu inter
național. Iar prin schimbu
rile de pubheații cu foar
te multe instituții simila
re din străinătate are una 
dintre cele mai dotate bi
blioteci din țară cu lucrări 
de specialitate.

In plen au prezentat co- 
.municărj dr. loan Opriș, de 
la Muzeul Satului Bucu
rești, dr. Adrian Rusu, de 
Ha institutul de Arheologie

și Artă Cluj-Napoca, dr. 
loan Glodariu, de la Un,’ 
versitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj-Napoca, și acad. Ni- 
colae Boșcaiu, din partea 
Filialei Cluj a Academiei 
Române. Comunicările au 
reamintit participanților că 
județul nostru este foarte 
bogat în vestigii istorice 
dar are și cea mai repre
zentativă rețea de arii pro
tejate din țară (rezervația 
Retezat fiind unică prin 
statutul său).

Ultima parte a ședinței 
plenare a constituit-o pre
zentarea anuarului muzeu
lui — voi. XXVI al Sarge- 
ției — făcută de dl Ioachim 
Lazar. Cele două părți ale 
ultimului volum cuprind 
capitole de istorie (diver
se perioade), prezentarea u-

nor personalități, necrolo
guri. A mai fost prezentat 
și volumul I din monogra
fia „Ulpia Traiana Sarml- 
zegetusa", de către autor, 
dr. Dorin Alicu. Ideea a- 
cestei lucrări tehnice, rea
lizate de un colectiv, s-a 
născut când s-a pus pro
blema elaborării unui pro
iect de reconstituire a am
fiteatrului și s-a consta
tat că acest monument, deși 
foarte cunoscut, de fapt e- 
ra doar parțial cercetat.

După ședința plenară lu
crările simpozionului s-au 
desfășurat în cadrul mal 
multor secțiuni: preistorie, 
epocă dacică, epocă roma
nă, istorie medie, istorie 
modernă, istorie contempo
rană, istoria artei, etnogra
fie, istoria culturii, restau-

rare-conservare și științe
le naturii. La unele sec
țiuni numărul lucrărilor 
fiind mai mare, prezenta
rea lor a început de mier
curi după-masă, celelalte 
desfășurându-se în cursul 
zilei de joi. Vineri este con
sacrată unei excursii do
cumentare la obiectivele is
torice din Țara Hațegului.

Revenind la instituția a- 
niversata în aceste zile 
— Muzeul Civilizației Da
cice și Romane Deva — al 
cărui colectiv a fost apre
ciat în cadrul simpozionu
lui pentru tenacitatea sa, 
invitații considerându-se o- 
norați să participe la acest 
eveniment, nu putem decât 
Să-i urăm să-și păstreze lo
cul prestigios pe care l-a 
dobândit în timp.

O zi de neuitat la Dupăpiatră
(Urmare din pag. 1)

Bucuria din sufletele 
noastre s-a simțit atunci 
când împreună cu elevi 
și profesori, am încercat 
să ne cunoaștem, să le
găm pr etenii, să împăr*  

1 tășim gânduri și senti- 
< mente. -Pe terenul de

sport, băieții s-au între 
cut cu mingea, iar în să
lile de clasă, nu a lip
sit gustul și aroma fruc
telor de toamnă, muzica 
și dansul.

A sosit însă și momen
tul despărțirii de acele 
meleaguri, unde duhul 
lui Tancu, Horea, Cloșca 
și Crișan e încă prezent

și va fi întotdeauna, căci 
„aici moții n-au lăsat din 
trufia invadatorului ma
ghiar decât pecetele u- 
nui fugar laș și crud".

Trăim și acum satis
facția unei excursii de 
neuitat, aflând răspun
sul la întrebarea: „De ce 
tocmai la Dupăpiatră ?“ 
Ne-a răspuns domnul 
Viorel Vulturar: „Pen

tru că Dupăpiatră e Po
sada moților". Le mul
țumim din suflet domni
lor profesori și domnu
lui primar pentru acea 
zi de neuitat, căci nu 
mulți au norocul de a 
putea vizita acele locuri 
îmbibate de frumusețe și 
istorie. Rămânem cu con
vingerea că totdeauna ne 
vom revedea cu bucurie.

!^4flRtiiAH
ANIVERSĂRI ]

0 Azi la aniversare un 
călduros La mulți rij pen
tru Crișan Marin din Tă- 
mășești. Familia. (3054)

0 Pentru cel mai iubit 
soț, fiu și ginere, Mănăsie 
Cristian, multă fericire, 
sănătate. împlinirea tutu
ror dorințelor și un căl
duros „La mulți aniul 

(3268)

VÂNZĂRI - ' 
, CUMPĂRĂRI

Cheia
(Urmaro din pag. 1)

mare rușine. • In politică 
este foarte important nu 
să dărâm, ceea ce a fost 
construit de alții înainte 
•— cum procedează cei a- 

«flați așum ta pu' -e — 
cl să pui noi cărămizi 
și chiar să termini ceea 
ce a fost început de alții. 
• Am constatat cu toții 
0 tendință ce se mani
festă tot ffiaj puternio și 
anume aceea de a renunța 
la specif icul șl caracterul 
național. Știu posturi de

s-a blocat ruginind in broască
radio șl televiziune care 
de ani de zile n-au trans
mis un cânteo popular 
românesc. 0 P.U.N.R. este 
un partid naționalist, dar 
nu este extremist. Națio
nalismul său este unul lu
minat In sensul că tre
buie să apărăm șl să pro
movăm ceea ce este ro
mânesc și, In același timp, 
să le oferim cetățenilor 
români de alte naționali
tăți să se afirme, în con
dițiile respectării ferme a 
Constituției și a legilor 
țării. Or, de când se află

la guvernare politicienii 
de etnie maghiară cer și 
cer mereu drepturi pe care, 
de fapt, le au. iar 'Guver
nul dă dovadă de slăbi
ciune e Naționalismul 
trebuie să aibă bază eco
nomică. Să punem, deci, 
la temelia acestuia o e- 
conomie sănătoasă, în con
tinuu progres, de perfor
manță cu care să putem 
ieși în lume. • După pă
rerea Partidului Unității 
Naționale Române, pute
rea actuală calcă din gre
șeli în greșeli, unele din

necunoaștere, altele voite, 
poruncile în acest sens 
venind din afara țării. Iată 
de ce socotim că puterea 
actuală se erodează, se de
gradează din ce în ce. 
Eufemistic vorbind, Cheia 
— simbolul C.D.R. — a 
ruginit în broască, s-a blo
cat de tot. Iată de ce îi 
chemăm pe români să 
deschidă ochii și să treacă 
la acțiune pentru a salva 
țara de la dezastrul total 
spre care o duo politi
cienii incapabili. corupți 
și trădători de neam.

0 Vând urgent dubă 
Citroen C 25 Diesel, în
matriculată, mobilă bucă
tărie, dormitor, fără du
lapuri. Tel. 661993.

(3252)
0 Vând apartament 2 

camere în Simeria. cu mul
tiple îmbunătățiri, sau 
schimb cu casă locuibilă, 
zonă rurală. Informații zil
nic la tel. 661631, după ora 
1G.

0 Vând urgent dubiță 
Renault 4 F benzină, 
1980, 1100 cmc/6 L, Cl, 
ARO 10 4 x 4. 1992. ca
bină dublă, metalizat In
formații 213487 — 092/ 
287393 Deva. (3248)

0 Vând spațiu comer
cial central. Tel. 218801, 
între orele 10—14, sau 
621028. (3259)

0 Spray contra ejaculă
rii rapide, med -amente po
tența. frigiditate, afro 'isi- 
ace, 01-637."~73. 018-606134.

(OP)
0 SC Ana Exim SRL 

vinde sobe teracotă, trans
port domiciliu. Tel. 620411.

(3225)
0 Cumpăr porci pentru 

sacrificare. Tel. 232214; 
211443. (912077)

0 Vând urgent Moskvici 
1500, stare bună, preț ne
gociabil. Tel. 620180, 

(912080)

0 Vând Audi 80, motor 
1,6, an fabricație 1981, 
vamă plătită. 1500 DM!, 
negociabil, sau schimb cu 
mașină înscrisă. Tel. 
621238, sau 230096. (3257)

0 Vând garsonieră, car
tier Dacia, Deva. Tel. 
057/248973, Arad, orele 
18—21. (3267)

0 Vând apartament două 
camrre central, decoman
dat. preț convenabil. Tel. 
232414 (3091)

0 Vând casă In Bârcea 
Micăk nr. 86. Informații 
la domiciliu. (3090)

0 Vând casă Vețel. nr. 
241. Informații teL 665137.

(3086)
0 Vând garsonieră, mul

tiple îmbunătățiri. Orăștie, 
informații Mureșului, bl. 
19'63. tel. 641157.' (2627)

0 Vând Dacia Break, 
fabricație sau schimb
cu Dacia Berlină, plus di
ferență. TeL 647617. după 
ora 16. (2628)

0 Vând casă, grădină, 
ni’mbrava de Jos, nr. 80, 
Vlad Ana. (6948)

0 Vând Dacia, zero km, 
orice tip. Relații la tel. 
Of1: 852685. (2238)

o Vând apartament 2 
camere. Hunedoara. str. 
Mureșului, nr. 16, bloc 
C 47. ap. 52. (2243)

0 Vând Citroen CX mo
torină. fabricație 1984, 
2500 mărci, negociabil, în
matriculat. Batiz — Călan, 
nr. 64. (2249)

0 Vând Ford Fiesta II, 
Diesel. fabricație 1988, 
2200 mărci. Citroen BX, 
fabricație 1985. 22") mărci, 
negociabile, neînmatricu- 
late, prețuri negociabile. 
Informații tel. 714273.

(2501)
0 Vând apartament Hu

nedoara, bdul Dacia, zonă 
centrală, parter, preț 5000 
mărci. Informa' t Hune
doara, tel. 092/281368; 
718145. (2502)

; OFERTE DE 
L SERVICII J

NU FACEȚI COMPROMISUREALEGETI CALITATEA
J - ----------- - ----------------------------------3________________________________

M. Cine construiește, cumpără de la

FLV’

0 Vând trei mașini 
de tricotat manual în 
perfectă stare de func
ționare, preț negocia
bil. Deva, 212405.

(3236)

La C/r 11 cumpărați produse germane de captate'^/ ‘
La, ?$ 5/11'primiți ) detailatăwnsulU. e de specialitate

*' •'>' t'j. ■' ' / -■' Z*  '' 'Z' Z -( Și mai ales la j prețul este coreclZ’X/'XX. - z . z '. ■ z *r z’ . / / . Z Z^Z’z.*—•------ ----------------------------- — 
Calitate + Randament + Preț =

&țr. Libertății, nr. 2, Deva (v is-a-x is de COMTLMj 
TelAFax : 054-233504

/

z

MATERIALE Șl ACCESORII DE? 
CONSTRUCȚIE DIN .GERMANIA)

COMPARAȚI Dl LA IMPOR IA I ORIJi DIRECT!
fAdeziv ptr. gresie și faianță -2' hg

rezistent |:i ingliel
^Llliț neutrii rostm i alb • 5 kg
S Silicon -310 ml
f Acrvl - 310 nil
«'’.Șpimifi ptr. etanșate • 500 ml
<*  Adeziv pir. tapcf - 200 g

k t ------------------------------

■ Ștp. Libertății, nr 2, Deva (vis-a-Gsjlc£pMTIM)>' ^•-Xs.țnlI ibeHatii, ni.'2j Deva (vis&-vis de COMTIMjJI 
___________ • TelAfav ; 051 2335ii7. el_l ai <(>S4-233SO  ̂ ~

AXOlKI Ici

44.500 Ici 
33.800 Ici
22.500 Ici 
Șl 500 Ici

............... b (L9.5(!0ki
CANTATE C.I R VIj

i

P; ICJPIL 'IM i'Prt'JuîLL '
„MATERIALE ȘrÂCpESORUDE 
CONSTRUCȚlE.DIN.GEflMANiA?

țliMPĂRA I1 DL IA IMPORTATORII! DIRECT !
ni ui s ic ptr. vaf*i*l

10 1 pir. 60 mp*  
^Ețnuhic pir. jc•*•<•  **

10 I pir. 60 mp , . *
•'Emulsie pir. slruCTiiiIt <1< rfllîTTi *10  I 
J ScidenlalcK

10 I pir. 70 mp 
/.Pijjiiicnți - 750 ml 
JtPigintiiCi -*250  n»j

. C A LUAI E G L

154.000 lei

I

ȚȚ!

0 Vând apartament trei 
camere preț avantajos. 
Simeria, tel. 661790.

(3074) 
0 Vând apartament două 

eamere, SRL fără activi
tate — 1995. Tel. 621132, 
625203. (3231)

0 Vând 4400 mp pă
mânt arabil la șosea. Sân- 
tuhalm. Tel. 213916. (3037) 

0 Vând cavou cimitirul 
Eminescu. TeL 222573.

(3250) 
0 Vând casă în Deva, 

str. Dumbrăviței, nr. 13, 
apă. gaz, grădină. Infor
mații tel. 615973. (3079)

0 Vând casă P plus 1, 
curte, grădină. Simeria. 
Coșbuc, nr. 46 — 50 000 Jț. 
Tel. 212647, după ora 20.

(3081) 
0 Vând apartament trei 

camere, str. Minerului 28/ 
59. tel. 620531, (3083)

0 Vând casă, anexe, pă
mânt, Boz. Brănișca, 92. 
Informații Păuliș, 102.

(3082) 
0 Vând apartament De

va, str. Scărișoara, bL 34. 
sc. I, etaj 2, ap. 11, după 
ora 14. (3254)

0 Vând Skoda S 100.
70 000 km, stare perfectă, 
plus piese de sTiimb. Tel. 
611679. (3256)

0 SC Crolux angajea
ză confecționere. Deva. tel. 
212100. (3243)

0 S.C. „Coturmx" SRL 
Deva, distribuitor de pro
duse cosmetice și chimico- 
casnice, angajează agențl 
cjmerciali. Condiții : stu
dii medii, vârsta maximă 
35 ani. stagiul militar sa
tisfăcut. posesor de per
mis de conducere. Relații 
telefon 212838. (3258)

» Distribuitor produse 
cosmetice angajăm agenți 
de vânzări pentru Deva 
și Hunedoara. preferabil 
posesori carnet conducere 
auto. Tel. 230899. 224549.

(3235) 
0 Execut confecții și re

parații din piele. Deva, 
str. Livezilor, nr. 4, tel. 
615825. (3255)

0 SC Midas SRL anga
jează agenți comerciali 
pentru distribuția de pro
duse alimentare. Telefon 
232224. (3087)

0 Societate particulară 
de construcții angajează ur
gent electrician în con
strucții. Informații la tel. 
616795, între orele 7—15.

(3088) 
0 SC Gef Facilities •’Rli 

distribuitor Colgate, Pal
molive, angajează agenți 
comerciali, absolvenți li
ceu, dinamici, orezen’abiîi. 
Vârsta maximum 27 anî 
și un manmulant marfă. 
Oferim condiții de salari
zare avantajoase. Informa
ții tel. 230930. (3089)
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PENTRU UNITĂȚILE ȘCOLARE HUNEDORENE

Bani să fie, că de nevoi nu se duce lipsă Asta da, transparență
în ultima ședință a Con

siliului local, de săptămâ
na trecută, a fost adusă 
în atenția și spre infor
marea consilierilor situa
ția privind „asigurarea 
condițiilor materiale în 
vederea deschiderii anu
lui școlar 1997—1998“.

în informarea realiza
tă de Centrul de Execu
ție Bugetară Hunedoara 
se menționează că în ve
derea bunei desfășurări a 
activității în noul an șco
lar s-au luat o serie de 
măsuri de pregătire a lo
calurilor unităților școla
re (in Hunedoara existând 
12 școZi generale, 6 licee, 
o școală postliceală și 18

| Oasieți | 
; maghiari-in i 
i vizită la î 
i Hunedoara ’

In perioada 10—11 •
* octombrie a.c„ muiii- *
* cipiu*  de pe Cerna va 1 
> primi vizita delegației ’ 
| din orașul înfrățit » 
I Szombathely (Ungarii»), » 
I delegație condusă de »

* primarul orașului ma- |
* ghiar (dl W-lgner An- ;
* dras). în programul,
* delegației sunt prevă- ’
* zute, printre altele, vi- f 
» zitarea câio' < a ob.ecli- * 
| ve de interes hunedo- » 
J rene — SC Siderurgi- * 
I ca SA, Castelul Corvi- ; 
I neștilor, Popîcăria (un- ,
* de în prezent se des- t 
1 fășoară pregătirile pen-1 
I tru Cupa Europei), pre- i* * I cum și întâlniri cu con- |
* silicrii locali. De ase- *
* menea, se intenționează *
★ ca delegația să fie pri- • 
I mită și de către insti- • 
‘ tuțiile oficiale ale ju- « 
‘ dețului — Prefectura și •
• Consiliul Județean. j.
J I 

unități preșcolare); au fost 
autorizate din punct de 
vedere igicnico-sanitar toa
te unitățile care funcțio
nează în local propriu, 
exceptându-le așadar pe 
cele care își desfășoară 
activitatea în apartamente 
de bloc (Grădinițele cu 
program normal nr. 1, 6, 
10 și 11).

Lucrările de reparații 
curente de la unitățile 
școlare ce aparțin CEB 
Hunedoara au fost achita
te cu suma de aproxima
tiv 210 milioane lei, pen
tru reparațiile capitale 
cheltuindu-se cea. 420 mi
lioane lei. Așa cum reie

se din situația prezenta
tă, cele mai mari sume 
s-au plătit Școlilor Gene
rale nr. 1 și 5 (reparații - 
capitale), respectiv Școli
lor nr. 2 și 4 (reparații : 
curente). Importante fon- | 
duri au fost alocate și li- ' 
ceelor hunedorene, dat i 
fiind volumul mare al lu- ; 
crărilor preconizate. De . 
altfel, acestea vor conti
nua și în perioada care 
urmează — la Liceul Teo
retic „Iancu de Hunedoa
ra", Grupul Școlar Econo
mic Administrativ și de 1 
Servicii, Grupul Școlar i 
Construcții Metalurgice și 
Liceul de Informatică.

(dialog la... „Mercur Corvinex“)
Am ieșit, fără să-t ft

j

I

I
i

JJ
i

în anticamera condu
cerii societății se aflau 
două persoane — secre
tara, care dactilografia 
ceva și o salariată.

— Bună-ziua, sunt X, 
de la cotidianul „Cuvân
tul liber" și aș dori cu 
doamna directoare.

— Imediat, așteptați 
vă rog s-o întreb...

Articole alese cu grijă, cu pretenții 
fată de calitate

Pe strada George Enes- 
cu, la nr. 6, funcționea
ză magazinul „Diamaris". 
Atrași de design-ul ex
terior, de vitrinele cu 
gust aranjate, am intrat 
și nu mică ne-a fost sur
priza să vedem că se 
vând aici tot felul de pro
duse, expuse pe sorti
mente, în raioane distinc

Hunedorenii cântă din ce în
Prin ferestrele școlii se 

insinuează tonuri acute de 
vioară. Solfegiile picură 
trudă în degetele micilor 
interpreți strivite pe su
plele corzi. După o mică 
pauză obsedanta suită de 
note, cocoțate alambicat pe 
portativ, se reia obsesiv 
iarăși și iarăși...

Clasele de muzică și ar
te plastice ale Școlii Ge
nerale nr. 4 au o tradiție 
de CO de ani, timp în care 
au trecut pragul spre pro
fesionalismul în muzică 
multe (’.♦rații de soliști 
instrumentiști. Din păcate, 
această tradiție cunoaște,

Secretara se ridică de 
la mașina de scris, intră 
în biroul directoarei, a- 
poi iese după 2—3 secun
de șl ne spune :

— Dna este în ședin
ță, are de făcut niște 
acte și-apoi merge la De
va. Nu are timp, ne pa
re rău...

te, bine organizate, -com
portamentul personalului 
și dialogul cu clientela 
fiind deosebit și nH în ul
timul rând', ținuta vesti
mentară.

ț,Am deschis în iunie 
'95 — spunea dna Diana 
Mariș, patroana firmei. 
N-am avut experiență, 
dar am- fost animați de 

în prezent, marca nefastă 
a perioadei de tranziție, 
morale și economice, pe ca
re o parcurgem. Gu două 
din ultimele cadre ■ didac
tice venite la această școa
lă am purtat un scurt dia
log privind activitatea și 
perspectiva activității din 
această școală. Surprinză
tor este faptul că data ve
nirii ultimilor dascăli la 
școala de muzică a fost o 
zi din anul 1982. „De a- 
tunci, ne spune dna Vir- 
ginica Bîltac, profesoară de 
vioară, nu a mai venit nici 
un absolvent de conserva
tor să lucreze la noi". S-a 

văzut măcar chipul dnei 
care deține nu de mult 
această funcție, reflec
tând: „Nu ni se întâmplă 
să fim expediați in acest 
mod".

Asta da, „transparen
ță" !

dorința de a face ceva 
ca lumea, un magazin în 
care omul să găsească 
produse de calitate, pe 
măsura pungii fiecăruia*.

Sunt expuse aici arti
cole alese cu grijă, cele 
mai multe aduse prin con
tracte directe încheiate 
cu importatorii, iar adao
surile sunt mtei.-..

ce mai puțin 
produs de asemenea după 
1989 o întreagă migrație a 
profesorilor de muzică spre 
orașe care dispun de mij
loace de afirmare ma! pro
pice în acest domeniu de
venind soliști în cadrul fi
larmonicilor din Cluj, Iași, 
București. în acest con
text, ne spune dna Adria
na Chețe. profesoară de 
pian. numărul dascălilor 
de muzică a scăzut conti
nuu în prezent existând în 
Hunedoara doar 5 catedr, 
de titulari și tot atâtea de 
suplinitori. La școala de 
muzică învață 150 de elevi, 
clasele T—VIII. iar din cî-

1

f

i

*
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Noi cerințe la solicitarea autorizațiilor pentru activități economice
(CONTINUARE)

VI. Comerț stradal 
(terase sezoniere) : 1. Ce
rere tip la care se ane
xează în xerocopii; 2. 
Certificat de înmatricu 
lare Camera de Comerț;
3. Certificat de înma
triculare la Direcția Fi
nanțelor Publice sau Au
torizație la Decret Lege 
nr. 54/1990 ; 4. Cod fis
cal; 5. Autorizație sani
tară- 6. Autorizație sa
nitar-veterinară (dacă 
este cazul): 7. Schiță cu 
•im^naiarea terasei (la 
scare) : 8 Actul de spa
țiu al magazinului în fa
in -5—ti- se amenaioa 

ză terasa (extras CF sau 
contract de închiriere 
vizat de Administrația 
Financiară Hunedoara);
9. Taxă de firmă dacă 
agentul economic este 
altul decât magazinul 
din imediata vecinăta
te (pct. 8); 10. Dovada a- 
chitării impozitelor (de 
la Adm. Financiară Hu
nedoara), (la fel pct. 9); 
11. Dosar cu șină nein
scripționat.

Vil. Comerț stradal 
(tonele) : 1. Cerere tip,
la care se anexează în 
xerocopii- 2. Certificat 
de înmatriculare Came
ra do Comerț; 3. Certi
ficat de înmatriculare

Direcția Finanțelor Pu 
blice sau autorizație la 
Decretul Lege nr. 54/ 
1990; 4. Cod fiscal; 5. 
Autorizație sanitară; 6. 
Autorizație sanitar-vete- 
rinară (dacă este cazul); 
7. Schiță cu amplasament 
la scară; 8. Poza tone- 
tei; 9. Taxă de firmă:
10. Dovada achitării im
pozitelor (de la Admi
nistrația Financiară Hu
nedoara); 11. Dosar' cu 
șină neinscripționat.

VIII, Documentația ne
cesară obținerii autori
zației de funcționare pri
vind activitatea de taxi- 
mcirie (independenți) s

1. Cerere tip, la care se 
anexează în xerocopii;
2. Autorizația la Decre
tul Lege nr. 54/1990; 3. 
Omologare Registru Au
to- 4. Atestat Poliție; 5. 
Certificat verificare me
trologică; 6. Cod fiscal; 
7. Dosar cu șină nou, pe 
care nu se face nici o 
mențiune.

IX. Documentația ne
cesară obținerii autoriza
ției de funcționare pri
vind activitatea de taxi- 
metrie (pentru societăți 
comerciale): 1. Cerere
tip, la care se vor anexa 
în xerocopii pentru fie
care angajat/colaborator <

2. Omologare Registru 
Auto; 3. Atestat Poliție;
4. Certificat verificare 
metrologică; 5. Data an
gajării (sau când a înce
put colaborarea); 6. Chi
tanța care atestă achi
tarea taxei de autorizare 
pentru fiecare angajat/ 
colaborator; 7. Schița 
privind suprafața ocu
pată (pe autoturisme), 
pentru afișaj, reclamă, 
publicitate (prevăzute de 
Legea nr. 27/1994); 8.
Cerere de înmatriculare 
la Camera de Comerț; 9. 
Cod fiscal; 10. Dosar cu 
șină nou, pe care nu se 
va face nici o mențiune.

ț 

ț
*J

ț

I

ciul do; există și clase de 
arte plastice. Din cele de
clarate de dnele profesoare 
am reținut că starea ma
terială și dotarea școlii a 
avut mult de suferit în 
ultimii ani Se lucrează 
după metode de pian ș! 
chitară învechite, la nive
lul anilor 50. „Parcul” de 
instrumente este, datorită 
unor condiții improprii de 
depozitare. într-o stare cri
tică. Totuși se poate simți 
o dorință din partea pă
rinților elevilor ca atunci 
când se poate să contribu
ie la achiziționarea unor 
instrumente pentru copiii 
lor.

Pagină realizată de 
ESTERA SÎNA, 

GEORGETA BÎRLA, 
ADRIAN SALĂGEAN
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Letci (\\)
LUMINA CARE...

POEZIA CA GEST...
Doamne, iartă-mi neputințele toate, 
iartă-mi nopțile de veghe, nedormite, 
lumina care n-a putut la mine răzbate, 
iartă-mi cuvintele nerostite.

Cu o discreție nelalo
cul ei, Editura Eubeea 
din Timișoara intră in 
istoria literaturii in par
ticular ;l a culturii in 
general, publicând scrieri 
tot mai valoroase din 
principalele genuri litera
re — proză și poezie. In
să meritul editurii nu se 
reduce la atât, ci și prin 
promovarea literaturii ti
nerilor, sau prin readu
cerea în atenția cititori
lor a unor nume de scrii
tori valoroși, dar mai pu
țin medlatizați (v. voi. 
Cofetăria „Crizantema"). 
„Isprava" cea mai recen
tă care mi-a parvenit, es
te volumul de versuri 
Fragment de libertate 
de Vianu Mar cu Cadă- 
reanu, tânăr poet cvasi- 
anonim aș spune, dar de 
viguros talent. Poezia sa 
nu e una liniștită și li- 
ric-odihnitoare, ci una a 

, frământărilor personal- 
intime, cu ramificații te
ribiliste (uneori) în social. 
Dispunerea unei singure 
poezii pe pagină a fost 
un gest deliberat și de e- 
fect emblematic: „In lo- 

1 cui aripilor/ în jurul tru-
■ puluif i se înfășoară/

J tristețea" (Creion — e-
I legii regăsite, p. 19).

„Sclav" autentic al unei 
poezii modernist-optzecis- 
te, de unde pare să-și tra
gă seva, V.M. Cădăreanu 
nu-șl trădează crezul poe
tic atunci când „descope
ră" că: „Era un bot de 
lup/ pe câmp/ șl laba lui 
de lup/ mirosul lui doar/ 
părea că-mi ține/ loc de 
trup/ nesincer" (Cuvân
tul care trebuie, p. 31),

pul apos/ O lacrimă îi 
curge din palmă/ din pal
mă o ploaie fierbinte/ 
măruntă îi cade pe jos"... 
(Femeia — gesturi târzii, 
p. 63). Câteva poeme au 
tentă de incursiune-eva- 
dare în natură sunt, cred 
eu, printre cele mai rea
lizate, atât din punct de 
vedere artistic, și ideatic 
— mai ales —, cât și din

Vianu Marcu Cădăreanu:
FRAGMENT DE LIBERTATE

Editura Eubeea, Timișoara
pentru că doar „E-o um- 
bră-n alb/ și-un semn de 
vânt/ în crengi întuneca
te/ Nasc gemene clipe/ 
sub pleoape/ ecoul unor 
aripi/ superb descătușa
te". (Descătușare, p. 57/ 
subl. D.H.). Chiar dacă 
poezia lui V.M.C. nu es
te una optimistă, iar me
taforele o încarcă uneori 
până aproape de refuz cu 
o specialitate aparte de 
pesimism, ea transferă 
spre noi o încredere so
lidă în viață și în tot ce 
ne înconjoară. Cu atât 
mai mult când, în con
text, despre femei: „Fe
meia doar pare că uită/ 
și calcă înainte pe câm

punct de vedere concep
tual, precum în aceste 
versuri din Depărtarea 
— ultime gesturi: „un 
moment de adâncă pădu
re/ și-mi spun/ e fru
mos/ doar caii sălbatici 
lipsesc", (p. 87), sau u- 
șoara și plăcut-impresio- 
nanta cantabilitate din 
poemul Măguri de reflux: 
„Se rup păduri/ și-n loc 
de arbori/ ecoul sevelor/ 
pulsează. Iși leagă/ o pa
săre somnul / de clipa tre
cută și trează" (p. 55). Lă
sând la o parte unele 
stângăcii și nesiguranța 
în exprimare — să zicem 
admisibile la un tânăr 
autor —, se recomandă, 
totuși, o mal mare grijă

ce trebuie acordată citi
torului prezumtiv. Aces
ta nu este dispus — nu 
vrea, sau nu poate (!) — 
să realizeze o percepție 
corespunzătoare a crea
ției, în această situație 
producându-se o ruptură 
din capul locului între el 
șl poet. Tot așa cum, în 
același context, nici prac
ticarea unui ermetism/ 
modernism excesiv nu es
te cea mai recomandabi
lă opțiune pentru o anu
mită experiență poetică.

Insă, ceea ce rămâne, 
și se cuvine a fi subli
niat, este poezia auten
tică și fiorul artistic u- 
șor detectabile în crea
ția lui Vianu Marcu Că
dăreanu. Sunt calități 
ale creației tânărului 
poet care îl pot propulsa 
în rândul celor mai pro
mițătoare condeie. afla
te la începutul drumu
lui frumos, dar anevo
ios prin literatură. Insă, 
pentru ca acest lucru să 
se petreacă, meritul E- 
diturii Eubeea este ace
la că a făcut primul pas: 
l-a descoperit pe poet, 
l-a publicat și, în con
secință, i-a deschis ușa 
din față spre afirmare...

DUMITRU iiuruba

Iartă-mi căderile. înălțările frânte, 
pasul silirit iprin deșertul arid, 
Că n-am știut ce avea să se întâmple 
când steaua cădea fără urmă în vid. 
Doamne, fă*mă  să-Ți înțeleg lucrarea, 
cu toiagul Tău despică-mi marea.

CÂND TOTUL ÎN JUR

I

1

■I

■ i

i

Când totul în jur ți se pare 
pierdut, fără ieșire — de toți 
părăsit, închis între ziduri opace, 
al nimănui atunci te socoți.

un glas nenumit se aude, pur, 
ceruri albastre ți se deschid 
heruvi și serafi transparent te-nconjur 
și ape limpezi umplu un vid.

Străin în lume nu te mai simți 
în ploaia de îngeri și sfinți.

SA ARD CA O STEA

Ajută-mă, Doamne, ca ruga mea 
să nu fie zadarnică, învață-mă 
să ard ca o stea
pe care căderea nu o vatămă.

Dă-mi mintea cea de pe urmă 
sensuri să înțeleg, în sfârșit. 
sS fiu mielul rătăcit de turmă 
care revine spășit

!

I
! 0

I
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Târgul 
meșterilor 
populari

Acest sfârșit de săptă
mână (11—12 oct.) va găz
dui la Deva o nouă ediție 
a tradiționalei manifes- | 
țări dedicată artei popu- i 
tare românești — ..Târgul i 
meșterilor populari". Ce- i 
ramică, cusături. țesături ■ 
și alte diverse obiecte de 1 
artă populară autentică. ’ 
din cele mai reprezentau ! 
ve zone ale țării (Obârșii, ' 
Corund Horezu ș.a.), vor 
putea fi nu doar admira
te, ci și achiziționate de 
colecționari, de cei care i 
aprcctaza arta populară 1 
românească la adevărata I 
sa valoare. 'G.B.)

Ansamblul artistic al Casei de Cultură din Hunedoara.
Foto: ANTON SOCACI

1

Picătura de apă din din ocean, care 
rostu-și află la sânul lichid — 
pasul meu să calce pe calea 
de dincolo de răsărit și asfințit.

Astfel. întors din nou la izvoare 
să ard în lumina cea mare.

Iv MARTINOVICI

i

întâlnire cu muzica și
arta plastică

Ultimele zile ale „Serbă
rilor Cetății" vor prilejui 
locuitorilor Devei două în
tâlniri de înaltă ținută ar
tistică cu muzica și arta 
plastică. Sâmbătă (înce
pând cu ora 11,GO), la Ga 
lerlile de Artă „Forma" 
din Deva, va avea loc ver

nisajul expoziției perso" 
nale a artistului plastla 
Mircea Bâtcă, iar dumini
că maestrul Ștefan Ruha 
va susține un recital ex“ 
traordinar de vioară (a- 
companiat la pian de Eca 
terina Rotar), la sala fes
tivă a Prefecturii (ora 
17,00). (G.B.)

*

*

î

Dumitru Rus „Teritorii locuite de români în afara granițelor tării“

î

Unui din cele mai re
cente evenimente edi
toriale îl constituie apa
riția lucrării cu titlul 
„Teritorii locuite de ro
mâni în afara granițelor 
țării", sub semnătura 
domnului Dumitru Rus, 
profesor de geografie la 
Școala Normală „Sabin 
Drăgoi" din municipiul 
Deva și inspector în ca
drul Inspectoratului Șco
lar al județului Hune
doara

Apărută în 1997, la E- 
ditura Sigma Plus din 
Deva, lucrarea profeso
rului Dumitru Rus con
stituie un demers tran
șant și patetic în amplul 
reviriment declanșat jn 
spiritual-: iatea româneas-

pentru a 
„re-cu‘ 

obligați 
istorice,

că după 1989, 
ne cunoaște și 
noaște« frații, 
de împrejurări 
mai vechi sau mai noi,
să viețuiască dincolo de 
hotarele României.

Meritul autorului con
stă în faptul că, deși își 
desfășoară 
într-un oraș de provin
cie, propune și dezvoltă 
în lucrarea de față o im
portantă problemă de 
ordin național șl chiar 
cu implicații internațio
nale, bazându-se pe o 
informare amplă, com
petentă șl riguroasă, re
ieșită din bogăția apara
tului bibliografic 
final.

activitatea

Așa cum era firesc, 
în primele trei capitole 
mari, ce se extind pe 
215 pagini, autorul oferă 
cititorilor numeroase da
te, informații, cunoștin
țe în legătură cu zonele 
geografice în care tră
iesc cei mai mulți ro
mâni în afara granițelor 
de azi ale țării: Republi
ca Moldova, Bugeac, 
Nordul Bucovinei și ți
nutul Herța, precum șl 
în Transnistria șl în 
Gadrilater — iar în ulti
mele două capitole: IV 
— „Românii din sudul 
Dunării" șl V — „Insula 
Șerpilor" (în total 27 pa
gini), sunt prezentate 
doar câteva repere câr

dinale, orientative asu
pra zonelor în care îșl 
duo existența: aromânii, 
istroromânii, meglenoro
mânii etc., răspândiți de 
vitregiile istoriei în: Al
bania, Bosnia, Bulgaria. 
Groația. Grecia, Munte- 
negru, Serbia ș.a.

Profesorul Dumitru 
Rus urmărește și rea
lizează o prezentare me
todică a teritoriilor lo
cuite de români în afara 
granițelor țării, fapt ilus
trat de structura meti
culoasă și sistematică a 
capitolelor: 1 — Așeza
rea geografică: 2 — Is
toria; 3 — Cadrul natu
ral: 4 — Populația: 5 — 
Așezările omenești- 6 —

Economia; 7 — Căile de 
comunicație; 8 — Turis
mul. Materialul Infor
mațional cel mal cuprin
zător este, în general, 
cel de ordin geografic — 
fapt în deplină concor- 

titlul lucrării 
locuite 
afara 

și cu

danță cu 
(„Teritorii 
români în 
țelor țării) 
litatea autorului.

Ghiar dacă în 
lucrării unele 
pot fi și sunt discutabi
le — exemplu: posibili
tatea ca Basarabia să fie 
azi între granițele Româ
niei, dacă Antonescu s ar 
fl oprit la Nistru, în 26 
iulie 1941 (pag. 48—49) 
— prin aducerea în ori-

de 
grani- 

specia-

textul 
supoziții

zontul -.p.ritual actual a 
problemei românilor de 
dincolo de hotarele ae- 
tuale ale țării, prin da
tele pertinente furnizate 
și, nu în ultimul rând, 
prin claritatea și căldu
ra prezentării acestora, 
lucrarea profesorului Du
mitru Rus este bineve
nită și acoperă un gol 
resimțit cu 
preocupările 
ale epocii 
constituind 
timp o generoasă 
tație de a ne cânta, de 
a ne 
iubi ,. .
flați dincolo de frontie
rele țării.

acuitate în 
culturale 

trăim, 
același 

invî-

ce-o 
în

cunoaște, de a ne 
și ajuta frații a-

Prof. 1)1 MITRU SUSAN
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L TV

LUNI, 13 OCTOMBRIE
T V R 1

12,00 TVR Info; 12,05 Misterele S.P. (r)s 
13,00 Secretele nisipului (r); 14,10 Șcicul 
(rj; 15.00 Reîntâlnire cu dirijorul Sergiu 
Celibidache (r); 15,30 Em. în lb. maghia
ră: 17,10 D.a; 17,35 Casa de piatră (s. It. 
ep. 1); 18,00 Istoria românilor (III); 18,30 
Interactiv Tele-joc (cs)- 19,00 Sunset 
Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 Baywatch 
(1); 22,00 Fetele schimbării; 23,00 Jurnal;
23.15 Mag. sportiv. 23,30 Canary Wharf 
(»); 23,55 Scena; 0,25 TVR Club.

T V R 2
12,00 Sunset Beach (r); 12,45 Ecranul 

ir); 13,30 Club 2020 (r); 14,00 Conviețui - 
mag.. 15,10 Limbi străine: engleza; 15,35 
B.a; 16,00 Micaela (s); 16,55 Șeicul (s, ul
timul ep.); 18,00 Ilei-rup! Ilei-Rapl (cs): 
10,00 O altă putere; 19,30 Sănătate, că-i 
«nai bună decât toatei; 20,00 Secretul (s); 
21,00 Credo; 22,00 Un vârcolac american 
la Londra (f. SUA ’81); 23,35 Tribuna 
partidelor parlamentare; 0,00 Insomniile 
Corinei; 0,30 TVM Mesager.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața ; 9,40 Giulia (r);

10.30 Maria, iubita mea (f/r); 12,20 Lu
mină călăuzitoare (s); 13,10 Intre prie
teni (r); 14.00 Știri; 14,20 Povestea lui 
Margaret Sanger (dramă SUA 1995); 16,00 
întoarcerea Sfântului (s); 17,00 D.a; 17,30 
Telerebus; 18,00 Cafea cu parfum de fe
meie (s); 19,00 Observator; 19,45 Vacan
tă cti bucluc (f.a. Anglia/Franța 1994);
21.30 Viitorul începe azi (s); 22,30 Milio- 
■arii de la...; 0,00 Aphrodisia.

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

■ăr și neliniștit (r): 9,45 Lumea filmului 
fr); 10,15 MASII (s); 10,45 Sport la minut: 
11,00 Procesul etapei (r); 12,55 Știri; 13,00 
Pro și contra (r): 13,50 Rătăciți în tran
ziție (r); 14,30 Maria (s); 15,30 Tânăr și 
•eliniștit (s); 16.15 Șoapte do iubire (s); 
17,00 Știri; 17,15 Deșteaptă-te, românei; 
18,25 Știri; 18,30 Cine este șeful? (s); 19,00 
Știi și câștigi! (cs); 19.30 Știri; 20,15 Bert 
Bigby, You’re a Fool (f. SUA 1989); 22,05 
Știri; 22,15 Fam. Bundy (s): 2245 Sledge 
■ammer (s); 23,15 Știri; 2345 Cinemateca.

MARȚI. 14 OCTOMBRIE
li T V B 1
I 6.00 La prima orăl; 94)0 TVR CIuj-N.; 
<0,05 TVR Timișoara; 10,30 Lumină din 
lumină; 12,05 Misterele S.P. (r); 13,00 Se- 
eretefe nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 154)0 
Mag. handicapaților; 15,30 Ecclesiast '97; 
16,00 Em. în lb. maghiară; 17,10 D.a; 
67,36 Casa de piatră (s); 184)0 în flagrant;
18.30 Interactiv Tele-joc (cs); 19,00 Sunsflt 
Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 Balanța (f.a. 
Franța/România 1992) cu Maia Morgen
stern; 23,10 La volan; 28,15 Jurnal; 23,25 
Mag. sportiv; 23,35 Canary Wharf (s);
23,55 Universul cunoașterii; 0,45 Portret 
tu oglindă: compozitorul George Grigoriu.

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

845 Baywatch (r); 9,55 Memoria exilului 
românesc Ir): 10,30 Savannah (r); 11,30 
Canary Wharf (r); 12.00 Sunset Beach
(r) ; 12,45 Scena (r); 13,15 Un cântec pt. 
tieeare; 13.30 Față-n față (r); 14,00 Con
viețuiri; 15,10 Limbi străine: franceza;
15,35 D.a; 16,00 Micaela (s); 16,55 Cristal 
<s); 18,00 Hei-rupl Ilei-rap!; 19,00 Dosa- 
rele istorici; 20,00 Secretul (s): 21,00 Sen- 
•ul tranziției; 22,00 Teatru liric. Brăila — 
Concursul International de canto Ilariclea
Darciee — ed. I; 23,30 Pelerinaje (do); 

4),30 TVM Mesager.
ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața: 9,40 Viitorul înce*  
2>e azi (r); 10,30 Vacanță cu bucluc (f/r); 
12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 Mil
lennium (r); 14,00 Știri; 14,20 O miză cru
cială (f.a. SUA '94, p. I); 16,00 întoarce
rea Sfântului (s); 17,00 D.a: 17,30 Telere
bus; 1840 Cafea cu parfum de femeie
(s) ; 49,00 Observator; 19,45 între dragoste 
și onoare (f.p. SUA 1994); 21,30 Legea lui 
“ -fee (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 Sleilge Hammer 
<r): t!),15 MASH (s); 10,15 Sport la minut; 
• 14fl Bert Rigby, You’re a Fool (f/r); 12,55 
Știri; 1.3.00 Deșteaptă-te, române! (r>; 14,30 
Marla (s); 15,30 Tânăr șl 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 L.A Law (s SUA, 
•p 1»; 22,05 Știri; 22,15 Fam Bundy (s);

22,45 Sledge Hammer (s); 23,15 Știri; 23,45 
Cinemateca PRO TV; 2,45 Știri.

MIERCURI, 15 OCTOMBRIE 
T V R 1

6,00 La prima oră; 9,00 TVR Cluj-N.; 
10 05 TVR lași; 11,00 TVR Timișoara; 
1245 Misterele S.P. (r); 13,00 Secretele 
nisipului (r); 14,00 Fotbal. Divizia A: Di
namo — Steaua (d): 16,30 Tribuna par
tidelor parlamentare; 17,10 D.a; 17,35 Ca
sa de piatră (s); 18,00 Medicina pt. toți;
18.30 Interactiv Tele-joc; 19,00 Sunset 
Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 Memorialul 
durerii (do); 22,00 Un secol de cinema;
23.15 Jurnal; 23,30 Mag. sportiv; 23,45 
Cultura în lume (do); 0,15 Studioul șla
gărelor.

TVR 2
7,00 TVM Telematinal; 8,00 Euronews;

8.30 D.a; 8,55 Cu ochii’n 4 (r); 9,00 Por
trete în Acvaforte (r); 10,30 Teleenciclo- 
pedia (r); 11,30 Canary Wharf (r); 12,00 
Sunset Beach (r); 12,45 Istoria românilor 
povestită de prof. N. Djuvara (r); 13,30 
O altă putere (r); 14,00 Em. în lb. maghia
ră; 15,10 Limbi străine: germana-, 15,35 
D.a; 16,00 Micaela (s); 16,55 Cristal (s); 
18,00 Hei-rupl Hci-rapl; 19,00 Dreptul la 
adevăr- 19,30 Meridianele dansului; 20,00 
Secretul (s); 21,00 Avocatul poporului; 
22,00 Scara în spirală (f. SUA 1946); 23,30 
Club 2020; 0,00 Insomniile Corinei; 0,30 
TVM Mesager.

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

Burke (r); 10,30 între dragoste și onoare 
(f/r); 12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 
D.a; 14,00 Știri; 14,20 O miză crucială 
(f.a. SUA 1994, ultima p.); 16,00 întoar
cerea Sfântului (s); 17,00 D.a; 17,30 Te
lerebus; 18,00 Cafea cu parfum de femeie 
(s); 19,00 Observator; 19,45 Machbeth (f. 
ist. Anglia 1996)- 21,55 Doctor Bramwell 
(s); 22,50 Milionarii de Ia...; 0,20 Aphro
disia; 0,35 Teleshopping.

P R O 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 Ia 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 iubire
(s) ; 17,00 Știri; 17,15 Față-n față cu Iile 
Șerbănescu: 18,00 Am întâlnit și români 
fericiți; 18,25 Știri- 18,30 Cine este șeful ? 
(s); 19,00 Știi șl câștigil (cs); 19,30 Știri;
20.15 Keys to the Kingdom (dramă SUA 
’91); 22,05 Știri; 22.15 Fam. Bundy (s);
22.45 Sledge Hammer (s); 23,15 Știri;
23.45 Cinemateca PRO TV: film.

JOI, 16 OCTOMBRIE
T V R f

6,00 La prima oră; 9,00 TVR CIuj-N.; 
10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Timișoara; 
12.05 Misterele S.P. (r); 13,00 Secretele 
nisipului (r); 14,10 Șeicu] (r). 15,00 Ac
tualitatea editorială; 15,30 Pompierii vă 
informează!; 16,00 Conviețuiri; 17,10 D.a;
17,35 Casa de piatră (s); 18,00 Timpul 
Europei; 18,30 Interactiv Tele-joc; 19,00 
Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 Mar
guerite Volant (s); 22,00 Cu ochii’n 4; 
23,00 Jurnal; 23,30 Canary Wharf (s); 23,55 
Bank-Note; 0,25 întâlnirea de Ia 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 Em. în lb. germană; 15,10 Limbi 
străine: spaniola; 15,35 D.a; 16,00 Micaela 
(s); 17,00 Ceaiul de Ia ora 5... (div.); 19.00 
S.O.S. Patrimoniul culturali; 19,30 Față 
în față; 20,00 Secretul (s); 22,00 Porțile 
nopții (dramă Franța 1946); 23,40 Ecotu- 
rism; 0,30 TVM Mesager.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineata; 9,00 Doctor Bram

well (r): 10,00 Macbeth (f/r); 12,20 Lu
mină călăuzitoare (s): 13,10 Săgeata nea
gră (f. da); 14,00 Știri; 14,20 O vară pe
riculoasă (dramă Australia *82);  16,00 în
toarcerea Sfântului (s); 17,00 D.a; 17,30 
Telerebus; 18,00 Cafea cu parfum de fe
mele (s); 19,00 Observator; 19,45 Ultima 
lovitură (f.a. SUA ’92); 21,30 Cronici pa
ranormale (s). 22,30 Milionarii de la...

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

năr și neliniștit (r); 9,45 Sledge Hammer 
•); 10,15 MASII (s); 10,45 Sport Ia minut; 

11,00 Keys to.the Kingdom (f/r); 12,55 
Știri; 13,00 Fată-n față cu Hie Șerbănes
cu (r); 13.45 Am întâlnit și români feri
ciți (r); 14,30 Maria (s); 15,30 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,15 Șoapte de iubire (s); 
17,00 Știri; 17,15 Punctul pe I; 18,00 Ur
mărire generală; 18,25 Știri; 18,30 Cine 
este șeful? (s); 19,00 Știi șj 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 Cinemateca Pro Tv.

VINERI, 17 OCTOMBRIE
T V R 1

6,00 La prima oră; 9,00 TVR Cluj-N.; 
10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Timișoara; 
12,05 Misterele S.P. (r); 13,00 Conviețuiri;
13.30 Sănătate, că-i mai bună decât toa
te! (r); 14,10 Șeicul (r); 15,00 De la lume 
adunate-.; 15,30 Em. în lb. germană; 17,10 
Scena politică.. 17,35 Casa de piatră (s); 
18,00 D.a; 18,30 Treptat, treptat (s); 19,00 
Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 Cri
minalul (thriller SUA ’95); 22,35 La vo
lan; 23,00 Jurnal; 23,15 Mag. sportiv: 23,30 
Canary Wharf (s); 23,55 Varietăți muzical- 
coregrafice; 0,15 Furie (f. SUA 1995).

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

8.55 Marguerite Volant (r); 9,55 în fla
grant (r); 10,25 Cultura în lume (r); 10,55 
Ecoturism (r>; 11,30 Canary Wharf (r); 
12,00 Sunset Beach (r); 12,45 Timpul Euro
pei (r); 13,30 S.O.S. Patrimoniul cultural! 
(r): 14,00 Mag. sportiv (r); 14,30 TVR 
Cluj-N.; 15,10 Limbi străine: italiană, en
gleză; 15,35 D.a; 16,00 Micaela (s); 16,55 
Cristal (s); 18,00 Pentru dvs, doamnăl; 
19,00 Mag. artelor vizuale; 20,00 Secre
tul (s); 21,00 Robingo 2 (cs); 21,40 Vânare 
de vânt (em. folk); 22,20 Nocturna spor
tivă; 23,00 Ai ruj pe guler (s); 0,00 In
somniile Corinei; 0,30 TVM Mesager.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,40 Cronici para

normale (r); 10,30 Ultima lovitură (f/r); 
12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 D.a; 
14,00 Știri; 14,20 Model Academy (s); 14,50 
Club Hawaii (s); 16,20 Divergențe — con
vergențe din lumea sportului; 17,00 Do
sarele Antenei 1; 17,30 Telerebus; 18,00 
Cafea cu parfum de femeie (s); 19,00 Ob
servator; 19,45 Mori, dragostea meal (co. 
Spania); 21,30 Nash Bridges (s); 22,30 
Milionarii de la...; 0,00 Aphrodisia; 1,40 
Rio Negro (dramă Vcnezuela/Franțâ ’91).

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

năr și neliniștit (r); 9,45 Sleilge 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 pc 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 Paler; 
18,00 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 Poltergeist III (f. SUA ’88); 23,15 
Știr]; 23,40 La limita imposibilului (s); 
0,30 Zona Crepusculară (s); 1,00 A Night 
at the Opera (f. SUA 1935); 3,40 Știri.

SÂMBĂTĂ. 18 OCTOMBRIE
T V R 1

7,00 Bună dimineața din Republica 
Moldova; 8,30 Alfa și Omega; 9,05 Salty 
(s); 9,55 Șapte note fermecate; 10,50 Cum 
vă place! (f. Anglia 1936); 12,30 Mork șl 
Mindy (s); 13,00 America sălbatică (do);
13.30 Ecranul; 14,00 Fotbal: Oțelul _
Rapid; 16,00 Mapamond; 16,30 A doua 
alfabetizare; 17,00 Start-Rec; 18,00 D.a;
18.30 Hollyoaks (s); 19,00 Telecnciclope- 
dia; 20,00 Jurnal; 21,00 Savannah (s);
21.55 Gala Beauty Show ’97; 23,40 Piața 
Spaniei (s); 0,35 Arena AS.

T V R 2
7,00 Sunset Beach (r); 8,00 Euronews;

8.30 Lupii aerului (s); 9,30 Pas cu pas;
10,35 Mondo-Blitz; 11,30 TVR Cluj-N.;
13.30 Actualitatea culturală; 14.00 Emilie 
(s); 15,10 Tradiții; 15,35 D.a; 16,00 Micaela 
(s); 16,55 Cristal (s); 18,00 Serata muzi
cală TV; 20,00 Mini-serie: Atitudini an- 
glo-saxone (Anglia 1992); 22,00 TVR Info; 
22,05 Doar o vorbă... (r); 22,10 Atitudini 
anglo-saxone (ultima parte); 0,10 Con
t 
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Vega Deva — Corvinul 1-8!
însoțit de cunoscuta 

galerie hunedoreană, Cor
vinul a venit la Deva, 
pentru meciul de Cupă 
cu Vega, să joace FOT
BAL și bineînțeles să 
facă o repetiție serioa
să în vederea dificilei 
partide de sâmbătă cu 
Poli. Timișoara. Și spre 
satisfacția suporterilor 
hunedoreni și conducerea 
clubului Corvinul. jucând 
foarte bine și știind să 
profite de slăbiciunile a- 
părării gazdelor, a înscris 
nu mai puțin de 8 go
luri în poarta echipei Ve
ga, care din minutele 36 
a evoluat în 10 jucători, 
Fartușnic comițând un 
gest necugetat (a lovit cu 
cotul pe Vereș) și arbi

trul S. Corpodean i-a a- 
rătat cartonașul roșu.

Pe la început, oaspe
ții au atacat buturile 
porții apărate (slab) de 
Cibotaru. Devenii nu s-au 
mărginit si se apere, au 
organizat și ei câteva in-

GUPA ROMÂNIEI

cursiunî la poarta lui 
(Sedan, prin Danciu, Po 
pa. Luca, dar fără prea 
mare pericol. In schimb, 
hunedorenii — Cr. Stoi
ca, Păcurar, Procordie, 
Dinu și Chira au fost 
mult mai incisivi, inven

viețuiri; 0,40 TVM Mesager; 1,10 Carna
valul animalelor. Faniezie muz. TV.

ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presei; 7,10 Nash Bridges

(r) ; 8,00 Tcle-Dlmincața-, 10,20 D.a; 10,40 
Divergențe — convergențe în lumea spor
tului (r); 12,30 Dragoste cu năbădăi (s); 
13,00 Viață sălbatică (do); 13,30 Orașele 
lumii (do); 14,00 Știri. 14,20 Mori, dragos
tea mea! (f/r); 16,00 Fir întins; 16,30 Club 
Hawaii (s); 17,10 Intre prieteni; 18,00 Tar
zan (s); 19,00 Observator; 19,45 Cum să 
prinzi un rege (f. acțiune SUA, 1984); 
21,00 A treia planetă de la Soare (s); 22,00 
Beavis și Butthead (s); 22,30 Nici o cli
pă de plictiseală! (s, ultimul ep.); 23,00 
Hollywood Top Ten; 0,00 Aphrodisia (s); 
0,25 Misiune dificilă (f. acțiune SUA, ’87).

P R O TV
7,00 D.a; 8,30 Supcrboy (s); 9,00 Noile 

aventuri ale lui Flipper (s); 10,00 O noap
te ia operă (f/r); 12,00 întâlnire cu presa;
12,55 Știri; 13,00 Generația PRO: Filme 
seriale; O căsnicie perfectă (s); înalta so*  
cietate (s); Sport Și muzică-. Walker, po
lițist texan (s); Hercule (s); Xena, prin
țesa războinică (s); 18,15 Adevărul gol- 
goluț (s); 18,45 Te uiți și câștigi! (cs);
19.30 Știri; 20,00 Toți oamenii președin
telui (politic, thriller SUA 1976); 22,25 
Știri; 22,30 Millennium (s); 23,30 Știri;
23,45 NYPD Blue — Viață de polițist (s); 
0,30 O femeie periculoasă (f. SUA 1993).

DUMINICA, 19 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 1 (s); 11,00 Viața satului;
12.30 Tezaur folcloric; 13,00 Serial de că
lătorii; 14,10 Atlas; 14,40 Turnul Babei; 
17,00 Să nu uităm Muzeul satului...; 18,30 
Ce vrăji a mai făcut nevasta mea, Sa
mantha? (s); 19,00 Robingo; 20,00 Jurnal; 
21,00 Afaceri în stil mare (f. SUA 1988);
22.40 Coco-Cola IRIS 20 de ani; 23,45 Por
trete în acvaforte; 0,15 Priveliști moldov.

T V R 2
7,00 Sunset Beach (r); 8,30 Lupii aeru

lui (s); 9,30 Ferestre deschise; 10,35 Lec
ția de muzică; 11,30 TVR Iași; 13,30 Me
moria exilului românesc; 14,00 Emilie (s);
15.10 Dc dor, de dragoste, de joc; 15,35 
D.a; 16,00 Micaela (s); 16,55 Cristal (s); 
18,00 Alo, tu alegih 19,00 Ultimul tren; 
20,00 în plină acțiune (s); 21,00 Repriza 
a treia. Fotbal: FC Național — Univer
sitatea Craiova; 24,00 Jazz Alive; 0,30 
TVM Mesager.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,10 Tarzan (r); 8,30 A treia 

planetă de la Soare (r)- 9,00 D.a; 10,00 
Animal Show (s); 10,30 Eerie, indiana 
(s, ep. 1); 11,10 Controverse istorice (do);
11.40 Spirit și credință; 12,10 Vedeta în 
papuci; 12,50 Divertisment- 14,00 Știri;
14.10 Alertă pe plajă (s); 15,20 Hollywood 
Top Ten (r); 16,30 Club Hawaii (s); 17,00 
Millennium; 17,45 Dragoste cu năbădăi
(s) ; 18,15 Printre rânduri; 19,00 Observa
tor; 19,45 Căzătură cu noroc (co. SUA)
21.30 Burlacul (s); 22,00 Giulia (s); 23,00 
Sirenele (s); 0,00 Pierdut în beznă (thril
ler SUA 1980).

P R O TV
7,00 D.a; 9,00 Fiica oceanului (s)- 9,30 

Superabracadabra; 11,00 Schimb de iden
titate (f. SUA 1993); 12,55 Știri; 13,00 O 
căsnicie p srfectă (s); 13,30 înalta societa
te (s); 14,00 Umbrela lui Gregoire (f. Fr. 
1980); 15,30 Secția veselă; 16,30 Lumea 
filmului; 17,00 Efecte speciale (s); 17,45 
Norocosul (s); 18,30 Beverly Hills (s);
19.30 Știri; 20,00 în pat cu dușmanul (f. 
SUA 1991); 21,55 Știri; 22,00 Susan (s);
22.30 Știri-. 23,00 Procesul etapei; 2,00 
Fotbal: II Calcio; 3,30 Știri.

tivi și periculoși in car 
reul advers. Și in min. 
15 se deschide scorul; 
Păcurar, scăpat singur, 
sprintează spre un balon 
trimis de Chira și aflat 
singur cu portarul, în
scrie: 0—1. După numai 
B minute. Corvinul bene
ficiază de o lovitură de 
la B5 m și Cr. Stoica tri. 
mite o ghiulea în plasa 
porții lui Cibotaru, care 
a reacționat cu întârziere. 
După golul lui Luca (min. 
49), scor 1—2, Stoica, Păcu- 
raru (2), Neiconi, Vereș, 
Ceclan (din lovitură de 
la 11 m) ridică scorul la 
1—8 !, spre marea dezes- 
măgjre a devenilor și 
bucurie a oa3^Uor-

SABIN CERBU
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Foarte important!!
Vinde, la prețuri de importator, prețuri 

fără concurență, prin depozitele din :
1. Stand nr. 1 din incinta complexului 

„Eurovenus**  Sîntuhalm.
2. Hunedoara — centrul vechi, str. Con

stantin Bârsan, nr. 1.
3. Hunedoara — b-dul Dacia, nr. 47, Mi

cro 5.
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în chioșcurile de difuzare proprii ale ziarului „Cuvântul liber".

• PASTĂ DE TOMATE

IMPORT ITALIA

GARANȚIE 2 ANI

Relații la depozitul — magazin, tel. 225904, orele 12—15,30.
I

70 gr., 1350 lei

FABRICAȚIE 1997
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) rugăm membrii si sîmpatizantii PDAR să voteze can- 1
r............... ....

I

PDAR — FILIALA HUNEDOARA ÎN ATENȚIE! j
în chioșcurile de difuzare a ziarului „Cu- I 

vântul liber" din Deva găsiți ilustrate color, * 
oferind imagini din municipiul reședință de 
județ.
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• CITRICE (banane, 
mandarine, grepuri)

• LEGUME (roșii, castraveți, ceapă)
• PUI — import Ungaria
• PULPE PUI — import Ungaria
• PARIZER (pasăre, porc, curcan) — 

port Ungaria
• ULEI — import și indigen
• PASTE TOMATE import
• Etc.

CONCURSUL CU PREMII
„CUVÂNTUL LIBER"

Cu prilejul apariției, în data de 23 octombrie 1997, 
a numărului 2000 al ziarului .Cuvântul liber" Deva, 
redacfia noastră organizează în perie “da 23 septem
brie — V octombrie a.c., un concurs cu premii.

Cei care doresc să participe vor trebui ră răspundă 
exact la următoarele două întrebări ■

1. Care este aata auariției p.'i.iului număr al zia
rului „Cuvântul — - -

2. De când 
pagini ?opt

1

2.

COMUNICA:
ț Candidata Munteanu Laura — PNȚ la funcția 
♦ de primar al orașului Simeria, nu este una și aceeași 
«persoană cu Munteanu Minodora — consilieră la 
j Consiliul local Simeria, din partea PDAR. Ca urmare.

didatul alianțe; PUNR — PRM — PDAR în persoana 1 
dlui Tot Romulus.

WAVAWWW/AWAVAWAWAV.’AVAWAV

Biroul executiv.

La Hațeg, pe strada Florilor, s-a deschis J
■
I
I

:■
I 
I

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

TALON NR. 12

Se acordă următoarele premii:

Premiul I — 300 000 lei

Premiul II — 200 000 lei

Premiul III — 100 000 tei

Tragerea la sorți va avea loc luni, 20 octombrie | 
a.c., la sediul redacției, iar premierea câștigătorului -— • 
în 22 octombrie, cu prilejul festivității consacre’ 3 mo*  | 
montului aniversar j

I

OTiOSCfWu’

ACHIZIȚIONEAZĂ9
Cu.pl<rto pQlocoulokurisme tipuri nat, avariate, 

VINDE
CeJe mei drunrsifieotepne 9 suboawmblede ouTetiiri&ne 
din ffne! /0 90 până tn prenntl la p*eitt  oecrybile>

I
Arad^ ftr.Sirici nr.S, Țj.: 092;249558 / 249551?

 057 - 232647/250268
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UN NOU LOCAL TIP CABANA
Intr-un spațiu al Fi- 

Halei din Hațeg, apar
ținând S.G. Vinalcool 
S.A. Deva, a început de 
câteva zile să funcționeze 
un elegant restaurant cu 
bar, având aspectul unei 
cabane rustice. Este am
plasat pe strada Florilor, 
intr-un cadru natural 
deosebit de plăcut, ozo- 
nat, ferit de stresul co*  
tidian. Localul oferă po
sibilitatea petrecerii unor 
clipe plăcute intr-un ca
dru intim, ambiant, com
pletat de amabilitatea

personalului. Se servesc < 
aicj specialități pe bază 5 
de alcool, bece de Timt- 5 
șoara pattern uatâ, lai 
halbă, și îi» scurt Simp J 
se vor servi gustări calde 4 
și reci, virșli. 5

Este materializarea u- Ș 
nei idei a noii și tinerei 5 
echipe care conduce a- J 
cum societatea și care 2 
șl-a propus ca în per- Z*  
spectivă să deschidă ase- 5 
menea unități de alimen- J» 
tație publică și la Brad j. 
și Orăștie. (E.S.) J

S.C. VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL S.R.L. 
BUCUREȘTI 
ANGAJEAZa

Gestionar cu îndeplinirea condițiilor LegK | î 
nr. 22/1969.

Informații suplimentare se pot lua de la I i 
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor J | 

i cu sediul în Deva, str. G. J I 
director cau contabil set z i

ANUNȚ

Angajăm agenți publicitari. Program fle
xibil, salariu minim garantat. Tel. 064/198262; 
064/199373.

Cu sediul în Simeria, str. 1 Decembrie, 
tloc 103. parter, vinde la

J
LICITAȚIE PUBLICA !

Ir4
i
I

■

toI
I
I*ț ȘCOALA DE ȘOFERI PROFESIONIȘTI HOREA | 
• TURDA S.R.L.

« Pregătește în cele mai bune condiții, la» 
1 cele mai mici prețuri, candidați din toată țara 1 
J pentru obținere» permisului de conducere, ca
tegoriile: B, C, E.

Plata se face în rate (la înscriere se va * 
aduce un acont) și nu se percepe altă taxă F 
majorată prin pregătire suplimentară, la ne-^ 
voie se repetă școala gratuit până la obținerea 
permisului de conducere. ț.

Se asigură cazare gratuit, masa cu posibi-1 
lități de a-și găti cursanții sau contra cost la » 
preț acceptabil. Bar de zi și noapte. •

Examenele se susțin în județul CLUJ, in- » 
diferent de domiciliu.

Actele la dosar se completează in
Prețurile sunt orientative:
Categoriile: B, C, E — 1 190 000 
Categoriile: C, E, — 760 000 lei
Înscrieri și informații: Turda, str. 

nulul (lângă stadion), telefon: 064/321718.

MIDAL GROUP

Caută DISTRIBUITOR in Hunedoara,

firmă specializată în

SERVICE

INSTALAȚII FRIGORIFICE

Sunați acum la 01/6138482 sau 01/6155070.

I 
I I r to
♦ *

I
Turda. * to

1

i 
I

Stadio- »
» 

(3601) •
to to «to — > ■ to •

lei

un autocamion Roman Î»135.
Ședința de licitație va avea loc in fiecare | 

miercuri la ora 9.
Informații suplimentare la telefoane 660985 i 

și 661328. :

S.C. SANTA FARINA S.R.L. SANTANA

Str. Muncii, nr. 87, jud. Arad. ®
Vinde făină calitate, 32 650 — 1700 lei si f 

34550 — 1850 lei, inclusiv TVA.
Informații: Sântana, tel. 342 sau Arad 057/ W 

22: 222. (3046). 
____________________________________ ________ I
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SOCIETATEA CORALIS PAV1L1 S.R.L. 
TIMIȘOARA

importator și distribuitor exclusiv a 5 firme 
de prestigiu din Europa de produse alimen
tare.

| pentru municipiul Deva și împrejurimi agen*  
; vânzări zonă.

Condiții:
— vârsta maximă 35 am
— experiență in domeniul vânzării;
— domiciliu; stabil în Deva;
— autoturism propriu;
— stud'i ie Iii, iar st"d"Ie superioare 

prezintă avantaj;
— salariu atractiv p’’S procent..
Cei interesați să trimită un CV. pe adresa 

cod 
(3050) |

Ito
Ito
Ito
Ito
Ito
I fwmei, str. Ialomița, nr. 2, Timișoara, 
j 1900.

m vi.imf.rt. 10 OCTOMBRIE 1997.
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• Caut de închiriat spa
hiu comercial, sau chioșo 
alimentar, în Hunedoara. 
Tal. 715767. (2503)

t PIERDERI!
• Pierdut chitanțier fis

cal de la nr. 413051, la 
nr. 413100,. aparținând SC 
Teobern Comimpcx Hațeg. 
Se declară nul. (3263)

8 DIVERSE j>

■ Cabinet particu
lar dc Psihologie Me
dicală: psihoterapie,
relaxare autogenă, con
siliere psihologică, e- 
xaminări. Str. M. Ko- 
găiniceanu, nr. 4, Casa 
Sindicatelor. etaj 1, 
camera 15, marți și 
joi, orele 15—19.

• Dacă doriți venituri 
suplimentare cu posibilități 
nelimitate, contactați-ne
la telefonul firmei 220719, 
092-294252. (3261)

(COMEMORĂRI)

• Se împlinesc 8 ani 
do când a plecat din
tre noi cel care a fost 
un prieten și un om 
minunat
IANOTA ADALBERT 

îi voi păstra neștear- 
să amintirea. Dumne
zeu să-l odihnească în 
pace. Prietena Rodica 
Pușcașii. (2542)

• Gu dragoste șî 
recunoștință cinstim 
memoria celui care 
ne-a părăsit în urmă 
eu un an
col. (r) IOAN BRATU 
Familia. (3262)

• Am fost cel mai 
fericit om din lume 
pentru că am avut cea 
mai fericită căsnicie, 
fericire oprită pentru 
totdeauna prin moar
tea fulgerătoare a dra
gei mele soții 
dr. ELENA FLOREA

(UȚY)
Parastasul de pome

nire de un an va avea 
loc în cimitirul orto
dox din str. Emines- 
cu, sâmbătă. 11 oct., 
ora 12. Sufletul ei 
blând și drag să se o- 
dihncască în pace! Dr. 
Florea Gheorghe.

(3215)

• ha ur, an de la 
moare , "umnatti si 
mătușîi nea tre
dr. ELENA FLOltEA 
păstrăm în suflet a- 
ceeași tristețe Ff.milia 
Armeanu și Szots.

(3266)

• Ea comemorarea 
unui an de la dispa
riția cumnatei noas
tre
dr. ELENA FLOREA 

(UȚI)
Lacrimf și flori pe 

mormântul el. Familia 
Șiștarovețan. (3274)

• în 12 octombrie se 
împlinește un an de 
când
dr. ELENA FLOREA 

(UȚY)
scumpa și neprețuita 
noastră mamă și bu
nică a trecut în eter
nitate. Despărțirea ful
gerătoare de tine ne-a 
umplut sufletele de în
tuneric. Omenia, blân
dețea, dragostea pentru 
familie ce te-a carac
terizat nu pot fi ex
primate în cuvinte și 
nu vom uita niciodată 
mângâierile și învăță
tură primită de la tine. 
Vel rămâne pururi că
lăuza vieții noastre. 
Dan, Lili si Răzvan. 

(3245)

• La un an de la des
părțire ești mereu în ini
mile si gândurile noastre

dr. ELENA FLOREA 
Pop Eliza — soră, Pop 

Horea — nepot din Gluj.
(3244)

• Se împlinesc șase săp
tămâni de când ne-a pă
răsit cea care a fost

SABINA DODA 
o bană soție, mamă, soa
cră, bunică și străbunică. 
Dumnezeu s-o odihnească. 
Familia. (3238)

£jâat]
• Conducerea Inspec

toratului de Poliție al 
județului Hunedoara 
deplânge trecerea pre
matură în eternitate a 
celei care a fost 
MARIA PITULESCU 
și transmite familiei 
generalului Pitulescu 
sincere condoleanțe.

(3287)

• S-a stins din via
ță fulgerător șî pre
matur iubita și in
egalabila noastră 
MARIA PITULESCU

Ceremonia funebră 
va avea loc sâmbătă, 
11 octombrie 1997, ora 
12, la Orșova. Copiii 
Dana, Mihai și Mir
cea, ginerele Michi, 
nurorile Marinela și 
Teodora, nepoții, fra
ții Ana și Mitică cu 
familiile.

• Colectivul Servi
ciului poliției crimina
le din cadrul IPJ Hu
nedoara împărtășește 
durerea colegului It. 
Mircea Pitulescu, greu 
încercat prin pierde
rea irecuperabilă a ma
me j
MARIA PITULESCU 
cea eare ți-a dedicat 
întreaga viață celor a- 
propiați, educându-și 
copiii în spiritul cin
stei, corectitudinii și 
modestiei. Sincere con
doleanțe domnului ge
neral Pitulescu șl fa
miliei.

• Cu sentimente de 
profundă compasiune 
suntem alături cu su
fletul de familia gene
ralului Pitulescu în a- 
ceste clipe de mare 
cumpănă, când desti
nul i-a hărăzit eterni
tatea celei care a fost 
MARIA PITULESCU 

(MIMI) 
o soție, mamă șl bu
nică ideală, care cu 
dragoste ș: dăruire și-a 

înconjurat familia. Fie-i 
Dumnezeu aproape și 
somnul liniștit. Fa
milia colonel Gheorghe 
Radu.

• Un ultim pios o- 
magîu șl toată grati
tudinea mea scumpei 
mele mătuși
MARIA PITULESCU 
care m-a crescut și o- 
crotit ca pe propriii ei - 
fii. Augustin Muntea- 
nu.

• Suntem alături de fa
miliile Pitulescu șl Her- 
lea, la greaua pierdere a 
celei care a fost

MARIA PITULESCU 
(MIMI)

Dumnezeu s-o ierte ! Fa
milia Orban F.meric și Ma
ria. (3269)

• Cu sufletele zdro
bite de durere, soția 
Lenuța și fiica Ca- 
imelia anunță dispa
riția fulgerătoare din 
viață, în urma unui 
tragic accident, a dra
gului nostru

Pit. maj.
CRIȘAN NICOLAE 

în vârstă de 36 ani. 
înmormântarea va 

avea loc în data de 
11 octombrie 1997. ora 
13, la Cimitirul Orto
dox din Deva, str. Be
gan. Te vom păstra 
veșnic în inimile noas
tre. (3277)

• Cu nețărmurită 
durere, părinții, socrii, 
sora Tatiana, nepotul 
Dorin, cumnatul Doru. 
cumnata Rodica și ne
poțelul Adrian regretă 
trecerea în neființă, în 
urma unu; tragie ac
cident, a dragului lor 

Pli. maj.
CRIȘAN NICOLAE
Să-i fie somnul lin 

si țărâna ușoară.
(3277)

• Familia Șerban Sil
viu și Elena profund în
durerată deplânge 
moartea finului lor

Pit. maj.
CRIȘAN NICOIAE 

dispărut fulgerător din 
viață, într-un tragic 
accident. Suntem ală
turi de finele noastre 
Lenuța si Camelia, Ia 
greaua încercare șî Ie 
transmitem sincera con
doleanțe. • Dumnezeu 
să-l odihnească. (3277)

• Pio's omagiu și 
neștearsă amintire bu
nului nostru prieten 

NICOLAE CRIȘAN 
ăe care ne despărțim 
cu mult regret. Bunul 
Dumnezeu să-l ierte și 
să-1 odihnească în pa
ce. Familia Sularea.

(3289)

• Cadrele Serviciu
lui Județean de Poliție 
Transporturi Hunedoa
ra. cu inimile împie
trite de lacrimi și du
rere, deplâng trecerea 
prematură în neființă a 
celui care a fost un 
suflet bun, un coleg 
ales

Pit. maj. 
CRIȘAN NICOLAE
Transmitem sincere 

condoleanțe familiei 
îndoliate. Dumnezeu 
să-i lumineze veșnicia. 

(3277)

• Familia Cărăbeț 
regretă încetarea ful
gerătoare din viață a 
celui care a fost

NICOLAE CRIȘAN 
și 'transmite i sincere 
condoleanțe familiei 
îndurerate. (3289)

• Familia Huber — 
cumnatul Dorel, cum
nata Rodica, nepotul 
Adrian, aduce un ul
tim omagiu celui care 
a fost

NICOLAE CRIȘAN
Dumnezeu să-i dea 

odihnă veșnică. (3289)

• Colegii din SG 
Metalchim SA Deva 
sunt alăturj de Lenu
ța Crisan, în greaua 
pierdere pricinuită de 
moartea fulgerătoare a 
soțului,

CRIȘAN NICOLAE
Dumnezeu să-l odih

nească în pace. (3276)

• Familia Ilrițac, din 
Simeria, deplânge dis
pariția prematură â 
celui care a fost un 
bun eoleg și prieten 

Pit. maj.
CRIȘAN NICOLAE 
Nu te vom uita nicio

dată. (3277)

• Colegii de la Pos
tul de Poliție TF De
va sunt înmărmuriți 
din cauza despărțirii 
nedrepte și fulgerătoa
re de

Pit. maj. 
CRISAN NICOLAE 
Transmitem sincere 

condoleanțe familiei 
îndoliate. Vei fi veș
nic în sufletele noas
tre. (3277)

• Ivănescu Ilie, ta
tă, Man Viorel, cum
nat și Lidia, soră, cu 
durere în suflet a- 

nunță încetarea din 
viață a celui care a 
fost un om ■ inuna.

Dr. VASILE 
IVĂNESCU

înmormântarea va 
avea toc duminică, 12 
octombrie 1997, în O- 
răștie. Dumnezeu sări 
odihnească ! (3286)

• Conducerea Spi
talului municipal O- 
răștie anunță cu pro
fundă tristețe înceta
rea prematură din via
ță, la vârsta de 51 de 
ahi, departe de țară, 
la Paris, a celui care 
a fost

Dr. IVĂNESCU 
VASILE 

medic ginecolog, cu 
înalte calități umane 
și profesionale. Since
re condoleanțe fami
liei îndoliate. (2622)

• în aceste clipe de 
profundă durere su
fletească. pricinuită de 
dispariția nemiloasă a 
celui care a fost prie
tenul nostru,

Dr. VASILE 
IVĂNESCU

Familia dr. Eugen 
Turdean este alături 
de familia îndoliată. 
Odihnească-se în pace!

(2624)

• Profund îndurera
te, Miorița și Ruxan- 
dra Ivănescu, din Pa
ris, anunță ireparabi
la pierdere pricinuită 
de trecerea în nefiin
ță a celui care a fost 
un minunat șoț și tată

Dr. VASILE 
IVĂNESCU

îl vom conduce pe 
ultimul drum la Oraș- 
tie, duminică, 12 oc
tombrie, ora 14. Dum
nezeu să-l odihneaseă 
în pace ! (2625)

I CURSUL VALUTAR |
| 9 OCTOMBRIE ,

I • 1 dolar SUA — 7698 lei ■
■ • 1 marca germană — 4396 lei I
I • 100 yeni iapsuezi — 6353 Ici ■

I" • I liră sterlină — 12488 Ici |
• 1 franc elvețian — 5328 lei"

■ • l franc francez — 1308 Ici fi
I • 100 lire italiene — 448 Ici!

Cursurile incluse în această listă au la bază • 
cotații ale societăților bancare autorizata să efeo-1 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă ■ 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în | 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări, g

#NUTRIENTUU
Tel: 059-415.695; 416.182 ; 370.603; 370.572

VINDE DIN PRODUCȚIE PROPRIE

fPui calitatea!
fa prețul de ’3 900 lei/kg +TV$ 
Greutate medie 1 1-1,8 kg

• VINEBI. (0 OCTOMBRIE 1997

• Un ultim omagiu 
celui ce a fost

Dr. IVĂNESCU 
VASILE 

coleg și prieten deo
sebit. Dumnezeu să-1 
odihnească în pace I 

Familia dr. Ivașcu loan.
(2623)

• Familia Tivăruș 
Ilie și Aurelia din O- 
răștie. cu adâncă du
rere anunță decesul ce
lui care a fost un a- 
devărat fiu,

' Dr. VASILE 
IVĂNESCU

îl vom plânge cât 
vom trăi! (2626)

• îl plângem alături 
de familia greu încer
cată prin pierderea ce
lui drag pe minuna
tul om, care a fost 

Dr. VASILE 
IVĂNESCU 

Familia Trifon.
(2629)

• Se întoarce în ță
râna natală cel care 
a alergat pentru ali
narea suferințelor se
menilor săi. Suntem a- 
lături de familia în
durerată, vom păstra 
neștearsă amintirea pă
rintelui nostril sufle
tesc și minunatului 
nostru prieten,

Dr. VASILE 
IVĂNESCU

Familia Schon Ro
land Worms. (2630)

• Familia Tiivăruș 
Manuela, cu nemărgi
nită durere, anunță 
pierderea prematură, a 
dragului lor cumnat și 
unchi

Dr. VASILE 
IVĂNESCU

(2631)

• Familia ing. Ma- 
nuglievici Emanuil es
te alături de familiile 
Ivănes :u și Tivăruș la 
greaua și ireparabila 
pierdere a celui care 
a fost

Dr. VASILE
IVĂNESCU

(2632)

• Familia Adincu 
Dumitru și Elena es
te alături de Lenuța 
șl Camelia Crișan, în 
grelele clipe ale dis
pariției

Pit. maj.
CRIȘAN NICOLAE
Transmitem sincere 

condoleanțe familiei 
îndurerate I (3277)

• Familia îndurerată a- 
nunță cu tristețe încetarea 
din viață a celei care a 
fost soție, mamă și bunică 

OPREAN VIORICA 
de 63 de ani

Te vom păstra veșnic în 
amintirea noastră și nu te 
vom uita niciodată. Soțul, 
fiicele, glnerij 5* * nepoții, 
înmormântarea va avea 
loo vineri. 10 octombrie, 
la ora 13,30, în localitatea 
Bălata. Dumnezeu s-e o- 
diilnească în pace ! (2404)


