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Dl. Ion Iliescu mai vrea puțin 
la Cotroceni

Puterea de până în 
noiembrie 1996 replica 
permanent la atacurile 
opoziției, ,, lăsați-ne să 
lucrăm “. Și era corect. 
Au fost lăsați să lucreze, 
au mai fost șicanați, 
criticați, însă ani buni au 
lucrat. Cum au lucrat se 
știe. Electoratul a 
cântărit la alegeri. Că a

caută so-luții, se fac 
erori , se dă chiar în 
gropi. Nu e ușor. E 
chiar așa cum 
susțineau unii experți 
că pentru a fi bine 
trebuie întâi să fie 
rău.Și slavă Domnului e 
destul rău în țară. în 
toate domeniile. Motiv 
pentru care opoziția nu
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Post - tranziție

PE FAZĂ /CURTA
cântărit bine sau rău 
numai timpul va spune.

E drept că spun deja 
de acum foarte mulți 
cetățeni că au dorit 
schimbarea, dar ea nu s- 
a produs. în bine, 
desigur.Și mai răspicat 
spun acest lucru 
politicienii din opoziție. 
După suita moțiunilor 
simple, acum opoziția 
cere deschis și ferm înlo
cuirea actualei puteri. Cu 
cine ? Nici mai mult nici 
mai puțin decât cu fosta 
putere.

Sigur că sunt greutăți, 
neajunsuri, probleme, 
într-un timp relativ scurt, 
de numai opt luni, nici nu 
se putea face prea multe. 
S-au demarat însă 
acțiuni impor-tante, se

mai are răbdare. PDSR 
chiar a inițiat o 
strategie de preluare a 
puterii. Cât mai curând. 
A și fost constituită *o 
comisie națională 
pentru pregătirea 
alegerilor, care va avea 
trei compartimente: de 
organizare, de ima-gine 
și trezorerie.

Acum se caută aliați. 
Președintele PDSR, dl 
Ion Iliescu, alminteri 
om echilibrat și 
personaj politic versat, 
poartă discuții cu 
potențiali parteneri 
pentru preluarea 
puterii. îndeosebi cu 
linii din stânga

DUMITRU GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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în replică la 
manifestațiile orga
nizate recent, în 
Capitală, la care au 
participat și sindicatele 
din agricultură, prilej cu 
care l-au acuzat pe 
ministrul Agriculturii și 
alimentației de fali- 
mentarea acestui sec
tor economic, de 
greutățile cu care se 
confruntă și i-au cerut 
demisia, dl. Dinu 
Gavrilescu a afirmat, la 
o emisiune televizată, 
că nu stăm așa rău în 
privința însămânțărilor 
de toamnă. Pentru a-

Bine ar fi ca în 
realitate lucrurile să 
stea așa, deoarece 
știm că și datorită 
condițiilor favorabile în 
care s-au făcut 
însămânțările în 
toamna anului 1996, în 
1997 s-a obținut o 
recoltă de grâu de 
peste 7,5 milioane 
tone, situându-se 
printre cele mai ridicate 
din ultimii ani. Să nu 
uităm însă că, în anul 
tecut, s-au aplicat și 
cantități sporite de 
îngrățăminte chimice, 
ceea ce acum, din

lată un nou concept 
menit să ne mai 
remonteze moralul cam 
istovit de lungul drum al 
tranziției. Paternitatea lui 
se pare că îi aparține în 
exclusivitate președintelui 
Emil Con-stantinescu 
care, după ce ne-a 
familiarizat cu el prin 
câteva alocuțiuni rostite 
acasă, l-a oficializat, ca să 
zicem așa, recent, la 
Strasbourg. Am tot res
pectul și prețuirea pentru 
președintele țării. Mai ales 
că, crunt dezamăgit de 
predecesorul său, el 
reprezintă pentru mine ul
tima garanție a schimbării 
pentru care i-am și dat

Î1M-

DINU GAVRILESCU
spune că nu stăm așa rău.,.

și susține, afirmația, 
ministrul a invocat 
faptul că, după datele 
pe care le deține, 
situația însămânțărilor 
nu. era mai bună, la 
aceeași dată, nici în 
anii anteriori. Fără a se 
referi la cifre și a 
susține cu date con-1

crete cele relevate, 
ministrul a spus chiar 
că realizările sunt mai 
bune decât cele din 
toamna trecută.

păcate, nu prea se mai 
întâmplă. în altă ordine 
de idei, dl. Gavrilescu 
a făcut apel la 
producătorii agricoli 
să-și ridice și să 
folosească cupoanele 
la care au dreptul, 
subliniind că aceștia nu 
au, în schimbul lor, nici 
o obligație față de stat.

Asigurându-ne că 
în anul viitor nu vor fi

NICOLAE TÎRCOB
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votul. Mă întristează 
singurătatea sa în 
viesparul politicianismului 
și al corupției și îi admir 
inițiativele și strădania 
pentru refacerea pres
tigiului țării și realizarea 
integrării noastre în 
civilizația Occidentului. E 
unul dintre puținii care și- 
a dat seama, nu intuitiv, nu 
emoțional, ci la rece, cu 
rigoarea și luciditatea 
analistului de laborator, că, 
de o întreagă istorie, 
situarea noastră geopo
litică, aici, între lumi, ne 
macină orice șansă a 
devenirii și că singura 
soluție de a ne depăși 
condiția de marginali, de 
eterni outsideri, este 
aceea de a ne integra într- 
o lume care nu poate fi 
decât aceea a Europei de 
azi. Dar tranziția înspre o 
lume care să fie și a 
noastră și în care să fim 
recunoscuți ca parteneri 
egali, e mai îndelungată 
decât pre-viziunile noastre 
euforice din Decembrie 
’89, iar principala 
dificultate pe care o tot

17 OCTOMBRIE
1 dolar SUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi
1 liră sterlină
1 franc elevețian
1 franc francez
100 lire italiene

- 7702 lei
- 4394 lei
- 6342 lei
- 12475 lei
- 5260 lei
- 1311 lei
- 450 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale societăților 
bancare autoriyate să efectueze operațiuni pe piața valutară. 
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții efective de schimb valutar.
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• Nevasta:
- Grigore, te speli a doua oară pe 

picioare luna asta. Precis tu ai o 
amantă.

înfruntăm de aproape opt 
ani nu e 'atât 
“dezastruoasa moș
tenire” (oricare ar fi ea), 
ci mentalitatea de popor 
asistat, care așteaptă 
mereu să i se dea. 
“Socialismul - scrie un 
eminent om de cultură, 
Liviu Ciocârlie - a avut 
două merite: cumva te 
descurcai și, doi, fără să 
muncești". Ei bine, în 
lumea spre care 
aspirăm, nimeni nu “se 
descurcă” fără să 
muncească. 
Acomodarea cu acest 
adevăr, cu această 
realitate dură dar nor
mală, e principalul handi-

cap pe care-l avem de 
depășit. Cu siguranță că 
e conștient de el și 
președintele Emil Con- 
stantinescu de vreme ce, 
nu de mult, de data asta 
la Bruxelles, a recu
noscut cu aceeași luci
ditate că încă nu suntem 
pregătiți pentru intrarea 
în U.E. Cu alte cuvinte, 
că încă nu ne țin curelele, 
Asta e și va fi încă o bună 
vreme, realitatea. Cu atât 
mai surprinzător apare 
atunci acest nou concept 
al post-tranziției. Se 
justifică el? Mă tem că 
realitatea îl contrazice. 
Fiindcă principalul sim
ptom al ieșirii din tranziția 
noastră ticăită este 
creșterea cât de cât a 
bunăstării “populației”. 
Or, lăsând la o parte 
escrocii parveniți, 
oameni cinstiți care să se 
bucure de reală 
bunăstare sunt încă într- 
un număr deprimant de 
mic. Dim-potrivă: suntem

RADU CIOBANU
(Continuare în pag. 2)

(Continuare în pag. 2)
Reflexii pe lac.

Foto-ANTON SOCACI
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CONVOCARE
în temeiul art.65, alin.1 și 5 din Legea nr.69/1991, 

republicată, așa cum a fost modificată și completată 
prin Ordonanța de urgență nr.22/1997, se convoacă 
Consiliul județean Hunedoara în ședință ordinară, 
la sediul acestuia, pentru data de 29 octombrie 1997, 
ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului 
propriu al județului Hunedoara și introducerea unor 
modificări în lista obiectivelor de investiții pe anul 
1997;

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor 
împrumuturi temporare din fondul de tezaur al 
Județului Hunedoara pe anul 1997;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rapoartelor de activitate ale unor instituții publice 
din subordinea Consiliului Hunedoara pe semestrul 
1,1997;

4. Proiect de hotărâre privind modificarea art.6 
din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Agenției de Dezvoltare Economico-socială a 
județului Hunedoara, aprobat prin Hotărârea nr.37/ 
1997 a Consiliului județean Hunedoara;

5. Proiect de hotărâre privind avizarea privatizării 
S.C. Condor S.A. Deva; S.C. Herba S.A. Deva; S.C. 
Metalotex S.A. Deva și S.C. Transloc S.A. Deva;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării județului Hunedoara ca membru cu 
drepturi depline al Programului POLIS al Uniunii 
Europene,a cotizației anuale și a altor cheltuieli 
aferente.<_________________________ /

CONFERINȚĂ DE PRESĂ Post - tranziție
în primul tur al alegerilor de 

primar la Simeria, democrația a 
fost grav încălcată.

Modul cum s-a desfășurat 
primul tur de scrutin al alegerilor 
pentru funcția de primar al 
orașului Simeria, care a avut loc 
în ziua de 12 octombrie a.c., a 
constituit tema conferinței de 
presă organizată de conducerile 
filialelor județene ale Partidului 
Unității Naționale Române, 
Partidul România Mare și Partidul 
Democrat Agrar din România. în 
cadrul acestei întâlniri dnii 
Gheorghe Dreghici, președintele 
Filialei județene a P.D.A.R, loan 
Deleanu, secretar executiv al 
Filialei județene a P.U.N.R, 
Constantin Andronache, pre
ședintele Subfilialei din Simeria 
a P.R.M. și Romulus Tot, 
candidatul celor trei formațiuni 
politice la funcția de primar al 
localității amintite, le-au vorbit 
ziariștilor despre nenumărate 
nereguli constatate în 
desfășurarea scrutinului. Con
semnăm din afirmațiile făcute : 
filiala județeană a P.S.D.R. și-a 
început campania electorală cu 
cel puțin patru luni înainte; mulți 
dintre cetățenii orașului n-au 
cunoscut data alegerilor și din 
acestă pricină nu s-au prezentat 
la urne ; Prefectura, în întâlnirile 
cu cetățenii, le-a promis acestora 
că vor efectua lucrări edilitare 
numai cu condiția ca aceștia să- 
și dea votul numai candidatului 

P.D.S.R.; în satele Cărpiniș și 
Uroi s-a votat cu urna pe capota 
unei mașini ; Primul tur de 
scrutin a fost intenționat 
organizat în perioada culesului 
porumbului, ceea ce a făcut ca 
la adunările electorale să 
participe puțini oameni; 
Primăria din Simeria - unde 
candidatul P.S.D.R. este 
viceprimar - a numit salariați ai 
săi în birourile secțiilor de 
votare ; Listele cu alegători au 
avut foarte multe greșeli; Față 
de alegerile locale precedente, 
la scrutinul din 12 octombrie au 
fost rearondate străzile pe 
secții de votare, astfel că 
oamenii n-au știut unde să 
meargă; Cele trei formațiuni 
politice care merg împreună la 
alegerile de primar al orașului 
Simeria aii depus o contestație 
la Biroul Circumscripției 
județene care, însă, din lipsă de 
probe, a fost respinsă.

Filialele județene ale 
P.U.N.R., P.R.M. și P.D.A.R. fac 
un călduros apel către cetățenii 
orașului Simeria să se prezinte 
în număr cât mai mare la vot în 
cel de-al doilea tur de scrutin 
ce va avea loc duminică, 19 
octombrie, și să-l voteze pe cel 
în care au încredere că va con
duce treburile localității cu 
maximă competență și 
răspundere.

Traian Bondor

(Urnuare în pag. 1)

o țară de oameni aflați 
într-un vertiginos proces 
de să-răcire și așa vom 
rămâne atât timp cât 
posturile de decizie sunt 
ocupate prin “algoritm" de 
dilentanți și nu de 
specialiști, în temeiul 
competenței. Atât timp cât 
orice director de regie se 
consideră îndreptățit să 
umfle tarifele când îi 
cășună și chiar să instituie 
taxe noi. Până și pe 
mâțele de apartament. 
Atât timp cât bătălia 
împotriva unei corupții 
ajunsă la metastaze 
evoluează înspre 
naționalul joc de-a 
mușamaua. Atât timp cât 
nimeni nu e pre-ocupat să 
le ofere oamenilor o 
autentică motivație pentru 
inițiativă și activitate 
lucrativă. Atât timp cât 

justiția îi face scăpați pe 
ticăloși. Atât timp cât 
acționează sau se 
preconizează a se 
adopta legi nelegiuite, 
care, în loc să limpe
zească lucrurile și să 
unească națiunea, mai 
rău le tulbură și mai rău 
o învrăjbesc. Atât timp 
cât aceste crâncene 
realități - și altele încă, pe 
care nu-mi ajunge locul 
să le înșir - ne pun lanțuri 
și ne încovoaie, nu cred 
că putem vorbi de post- 
tranziție. E un concept, 
evident prematur. Admir 
buna-intenție și opti
mismul Domnului Preșe
dinte - fără optimism ce 
ne-am face? - sunt 
convins că, între mizeria 
tranziției și limanul 
integrării, va exista și o 
post-tranziție, dar cred 
că până atunci, vorba 
bănățeanului, mai avem 
câta, mai avem...

Dl. Ion Iliescu mai vrea puțin la Cotroceni
(Urnuare în pag. 1) 

eșichierului politic. 
Fostul șef al statului se 
pare că a uitat „ tăvăleala 
“ luată de la unii din foștii 
parteneri politici și le 
întinde din nou mâna. 
Rămâne de văzut dacă și 
aceștia o vor întinde pe 
a lor dlui Ion Iliescu, a 
cărui imagine este 
puternic erodată. De 
vreme și de vremuri.

La rampă apar nume 
noi, persoane cu cărți de 
vizită mult mai agreate 
de către electorat. Ele 

încep să se impună încet, 
încet. Și poate că nici nu 
trebuie să se grăbească 
deocamdată nimeni să 
spere că mâine vor fi 
alegeri anticipate și că dl 
Emil Constantinescu 
este dispus să cedeze 
tronul. Cu atât mai puțin 
nu poate spera acest 
lucru PDSR, dl Ion 
Iliescu. Drumul spre 
Cotroceni este acum mai 
greu ca niciodată.

Ceea ce apare ca 
extrem de important la 
această oră este coa
gularea energiilor na

țiunii spre muncă și 
legalitate. Și cine să le 
coaguleze dacă nu cei 
în care națiunea a 
investit încredere și 
speranță. Dar și 
guvernanții și cei care 
conduc instituții, uni
tăți economice, colec
tivități umane.

Iar în ceea ce îi 
privește pe cei de la 
putere, din toate sferele 
puterii de stat, poate ar 
fi necesar să-i mai 
lăsăm să lucreze. Și 
să-i tragem de mânecă 
atunci când greșesc.

DINU GAVRILESCU spune că nu stăm așa rău...
(Urnuare în pag. 1) 

probleme cu pâinea 
(deși specialiștii din 
producție sunt destul 
de îngrijorați de 
întârzierea serioasă în 
care se găsesc 
însămânțările de 
toamnă - nn), ministrul 
a fost nevoit să 
recunoască, totuși, dar 
fără să intre în detalii, 
că în sectorul zoo
tehnic există unele 

probleme. Evident, 
spunem noi, în situația 
în care s-au decimat 
sistematic efectivele, 
la comandă conform 
programului ASAL, în 
special cele din 
complexele pentru 
creșterea păsărilor și 
porcilor ( mizându-se 
pe importuri, ceea ce 
a determinat inevitabil 
și o creștere accen
tuată a prețurilor la 
produsele animaliere - 

carne, lapte și ouă), nici 
nu se putea aștepta o 
situație mai bună. Pe 
fondul acestor grave 
neajunsuri s-a înre
gistrat și o scădere 
drastică a nivelului de 
trai al populației. Atunci 
se pune, firește, între
barea : pe ce se ba
zează dl. ministru cînd 
afirmă că nu stăm așa 
de rău? Se poate oare 
să fie și mai rău decât 
atât?

Vineri, 17 octombrie PRO TV

6.00 La prima oră; 9.00 TVR Cluj-
N. ; 10.05 TVR lași; 11.00 TVR 
Timișoara; 12.05 Misterele S.P. (r); 
13.00 Conviețuiri; 13.30 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (r); 14.10 
Șeicul (r); 15.00 De la lume 
adunate...; 15.30 Em. în Ib. 
germană; 17.10 Scena politică. 
17.35 Casa de piatră (s); 19.00 Sun
set Beach (s); 20.00 Jurnal; 21.00 
Criminalul (thriller SUA ’95); 22.35 
La volan; 23.00 Jurnal; 23.15 Mag. 
Sportiv; 23.30 Canary Wharf (s); 
23.55 Varietăți muzical-coregrafice;
O. 15 Furie (f. SUA 1995).

7.00 TVM Telematinal; 8.00 
Euronews; 8.55 Marguerite Vol
ant (r); 9.55 în flagrant (r); 10.25 
Cultura în lume (r); 10.55 
Ecoturism (r); 11.30 Canary 
Wharf (r); 12.00 Sunset Beach 
(r); 12.45 Timpul Europei (r);
13.30 S.O.S. Patrimoniul cul
tural! (r); 14.00 Mag. Sportiv (r);
14.30 TVR Cluj-N.: 15.10 Limbi 
străine: iatliană, engleză; 15.35 
D.a; 16.00 Micaela (s); 16.55 
Cristal (s); 18.00 Pentru dvs, 
doamnă!; 19.00 Mag. artelor 
vizuale; 20.00 Secretul (s); 21.00 
Robingo 2 (cs); 21.40 Vânare de 
vânt (em. folk); 22.20 Nocturna 
sportivă; 23.00 Ai ruj pe guler (s); 
0.00 Insomniile Corinei; 0.30 
TVM Mesager

6.30 Tele-Dimineața; 9.40 Cronici 
paranormale (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 - Convergențe din 
lumea sportului; 17.00 Dosarele 
Antenei 1; 17.30 Telerebus; 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s); 19.00 
Observator; 19.45 Mori, dragostea 
mea! (co. Spania); 21.30 Nash Bridges 
(s); 22.30 Milionarii de la...; 0.00 Aph- 
rodisia; 1.40 Rio Negro (dramă Ve
nezuela / Franța ’91).

7.00 Ora 7, bună dimineața!; 
9.00 Tânăr și neliniștit (r); 9.45 
Sledge Hammer (r); 10.15 MASH 
(s); 10.45 Sport la minut; 11.00 
Beverly Hills (r); 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 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 DosareleX(s); 21.15 
Poltergeist III (f. SUA ’88); 23.15 
Știri; 23.40 La limita 
imposibilului (s); 0.30 Zona 
Crepusculară (s); 1.00 A Night 
at the Opera (f. SUA 1935); 3.40 
Știri.
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Cuvântul liber

Am trecut de mijlocul lui 
octombrie, vremea s-a răcit, 
temperatura minimă atingând 
afară 7-9 grade C. în locuințe 
nu se poate sta fără o mică 
sursă de căldură. Și dacă cei 
care și-au achitat toate taxele 
așteaptă pe bună dreptate să 
aibă caloriferele calde, datornicii 
nu cer căldură, descurcându-se 
încă cum pot, cu câte un reșou 
ori încălzind plitele din bucătării. 
Ce vor face însă atunci când 
gerul va decora geamurile 
încăperilor cu flori de gheață?

Am încercat să aflăm 
dacă s-au făcut pregătirile 
pentru iarnă sau în ce stadiu 
se află acestea la instalațiile de 
încălzire centrală din Orăștie.

La Regia Autonomă 
“Activitatea", dl inginer șef 
Ovidiu Trif spunea: “Nu am 
furnizat încă agent termic până 
la această oră (14 octombrie - 
n.n.). Noi suntem pregătiți 
pentru pornirea căldurii, însă nu 
avem solicitări. Probele pe 
rețele s-au făcut în totalitate și 
din 13 octombrie am început 
probele pe blocuri, bineînțeles 
la rece. Acolo unde se 
semnalează pierderi se 
intervine pentru reparații. Notați 
că la data de 30 septembrie 
datoriile asociațiilor față de regie 
au fost de 311.598.000 lei’1.

-Care sunt cele cu mai 
mari datorii?

-Asociația de locatari nr. 
2 cu circa 33 milioane lei datorie, 
nr. 3 cu 38 milioane, asociația 4 
A cu 23 milioane de lei, asociația 
7 cu 51 milioane de lei, 8 și 9 cu 
34 și, respectiv, 36 milioane de

diferent cine sunt. In condițiile 
neîncasării datoriei de aproape 
un miliard de lei de la toți 
beneficiarii de servicii... Noi am 
făcut reparații curente, capitale 
și modernizări la rețelele de apă, 
încălzire și în centrale în valoare 
de 1,2 miliarde de lei. Or, dacă

La Orâstie asociațiiler r

nu cer câldurâ, de 
teama creșterii 

datoriilor

lei datorii, iar asociația 10 cu 46 
milioane lei datori.

Datornici către regie sunt 
și numeroși agenți economici 
din oraș, care au de achitat o 
sumă totală de 400 milioane de 
lei. Cum ni s-a spus, regia mai 
are de încasat și subvenții de la 
stțit pentru gigacalorii în valoare 
de 50 milioane de lei.

La rândul ei, regia are în 
prezent o datorie către Romgaz 
de 250 milioane de lei. 
“Beneficiarii mei - a intervenit dl 
Gheorghe Petru Icodin, 
directorul regiei - să-și plătească 
datoriile conform contractului. 
Altfel nu vor primi căldură, in-

acești bani se încasau, calitatea 
putea crește”.

Cele 4200 de 
apartamente din oraș sunt 
racordate la șase centrale 
termice pe gaz. Cum am văzut, 
la CT1 (cartier Pricazului) nici 
unul dintre cazane nu era pornit. 
Pentru un randament mai bun, 
aparatele de contracurent au 
fost înlocuite cu schimbătoare 
de căldură cu plăci. “Centrala 
este, ca și celelalte de fapt - 
spunea dl Trif - contorizată 
pentru apă caldă și încălzire”. 
Nici la CT2 - la care sunt 
racordate blocurile asociațiilor 
4A și 3 - nu era pornit nici unul

dintre cele opt cazane (șase 
pentru căldură și două pentru 
apă caldă). Altfel cazanele sunt 
în stare bună, noi, cele pentru 
încălzire montate doar anul 
trecut, iar cele pentru apă caldă 
în acest an. Lucrau aici la unul 
dintre cazane instalatorii C-tin 
Ispas, Alin Ispas și loan Sav, 
urmând să fie înlocuiți după- 
masă de alt schimb.

Deci, pregătirile pentru 
pornirea agentului termic către 
blocuri sunt aproape finalizate. 
Dar asociațiile nu emiseseră 
până la acea dată (14 oct.) nici 
o comandă. Funcționarea 
normală a căldurii ar adăuga 
datorii celor acumulate deja de 
către unii. Ar crește și 
consumul de gaz metan și, 
deci, datoriile către Romgaz. 
Temerea regiei că nu va putea 
plăti furnizorului de gaz suma 
datorată este întemeiată de 
vreme ce la rândul ei nu 
reușește să-și încaseze banii 
de la rău-platnici. încercările 
conducerii regiei de a-i 
determina la plată, cerând de 
la asociații numele celor care 
nu-și plătesc obligațiile pentru 
a le populariza prin mass me
dia au eșuat, deoarece s-a izbit 
de refuzul celor de la asociații.

Estera Sîna

SPORT® SPORT

DIVIZIA A ETAPA INTERMEDIARĂ

Rezultatele etapei de miercuri, 15.X: 
Foresta - F.C. Național 0-0; Univ. Craiova - Oțelul 
Galați 0-2; Rapid - Jiul Petroșani 5-0; F.C.M Bacău 
- C.S.M Reșița 0-1; Farul C-ța - Ceahlăul P.N. 1-0; 
Petrolul - Sportul Stud. 2-1; F. C. Argeș - “U" Cluj 
0-2; Dinamo - Steaua 1-3; F.C. Chindia - Gloria 
Bistrița 1-1.

1 Oțelul Galați 11 9 1 129-4 28
2 Rapid 11 8 2 121-7 26
3 Steaua 10 7 2 125-12 23
4 F.C. Argeș 11 7 2 217-11 23
5 F.C. Național 10 7 1 213-6 22
6 Univ. Craiova 10 6 1 325-12 19
7 C.S.M. Reșița 11 6 1 416-16 19
8 Dinamo 11 16 0 521-18 18
9 PetrolulPloiești 11 4 1 615-15 13
10 Gloria Bistrița 11 3 3 518-20 12
11 Foresta Fălticeni 11 3 3 58-12 12
12 Farul C-ța 11 3 3 510-16 12
13 Ceahlăul P.N. 10 3 2 511-10 11
14 Sportul Stud. 11 3 1 713-15 10
15 “U” Cluj-Napoca 11 2 3 68-13 9
16 F.C.M. Bacău 11 1 5 57-14 8
17 F.C. Chindia 11 1 3 79-28 6
18 Jiul Petoșani 11 1 0 108-24 3

-Care este situația cu căldura în 
apartamente?

-Pe moment, îh oraș nu am dat 
căldura, întrucât nu s-a finalizat în totalitate

/ -

La Brad,
în câteva zile va fi 

cald in apartamente 
(Discuție cu dl Dorin Gligor, 

director general la RAGCL Brad) .

-Die director general, mai 
sunt puține zile până la venirea 
iernii. Afară este deja frig. Care 
este stadiul pregătirii rețelelor de 
termoficare și a punctelor 
termice pentru furnizarea 
căldurii?

-Această problemă 
trebuie să o privim, sub două 
aspecte: unul financiar și 
celălalt tehnic. Sub aspect 
financiar am înregistrat o 
datorie de două miliarde lei, față 
de RENEL, pe care am stins-o
, în cea mai mare parte, printr-un 
credit de 1,2 miliarde de lei, obținut 
în baza HG 494, respectiv printr-o 
compensare cu S.M. Brad, de 750 
de milioane de lei, care se află în 
curs de derulare. De la buget, mai 
avem de încasat 800 milione de lei, 
de la asociații de locatari 450 de 
milioane de lei, la care se mai 
adaugă încă alte multe datorii, de la 
agenții economici.

începând din ultima vineri a 
lunii septembrie, am început 
furnizarea apei calde în oraș, în pro
gram de două zile pe săptămână.

compensarea cu S.M. Brad, dar sperăm 
că la finele acestei săptămâni, locuitorii 
orașului să poată beneficia de căldură.

-Lipsa resurselor financiare a afectat 
programul de revizii și reparații la centralele 
termice, respectiv, la rețelele termice?

-Din acest punct de vedere am avut 
multe greutăți. Suntem însă în măsură, în 
prezent, să trecem la livrarea energiei 
termice și aceasta fără probleme sub as
pect tehnic. Nu este exclus să apară totuși 
unele dificultăți în rețelele interioare ale 
blocurilor sau în subsoluri, datorită 
nerealizării reparațiilor conductelor. Sarcina

de revizii sau reparații revine 
asociațiilor de locatari. Pot să spun 
că, acolo unde am primit Gomenzi, 

le-am executat, iar unde nu s- 
au primit, este și un risc al 
locatarilor.

-în prezent există zone cu 
probleme?

-Ceva probleme sunt în 
zona C-urilor, unde s-au întârziat 
lucrările, dar pe care le vom 
rezolva în aceste zile. Dacă nu 
obțineam creditul, problema 
livrării căldurii era sub un semn 

mare de întrebare. Aș vrea să 
mulțumesc pe această cale 
Prefecturii județului, care ne-a 
sprijinit să obținem acest credit fără 
dobândă, întrucât noi am fost 
cuprinși în documentația inițială. La 
nivelul zonei se va livra căldura, cum 
v-am informat, încă de la acest 
sfârșit de săptămână, cu excepția a 
patru blocuri din fosta Asociație nr. 
6, unde nu vom furniza căldura 
datorită restanțelor mari pe care le 
au locatarii.

Corne! Poenar

Etapa viitoare. Steaua - F.C. Argeș; Oțelul - 
Rapid; Jiul - Dinamo; F.C. Național - Univ. Craiova; 
C.S.M Reșița - Foresta; Ceahlăul - F.C.M. Bacău; “U” 
Cluj - F.C. Chindia; Sportul - Farul; Gloria - Petrolul

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL
rezultatele etapei din 12 octombrie

VICTORIA DOBRA CIF ALIMAN BRAD 0-3
SANTOS BOZ AVÂNTUL ZDRAPȚI 3-1
GLORIA BRETEA RO. MINERUL II GHELARI 5-0
UNIREA VEȚEL GLORIA GEOAGIU 4-1
FORESTA ORĂȘTIE FOTBALSTART DEVA 2-1

CLASAMENTUL

SANTOS BOZ 7 6 0 1 14 4 18
UNIREA VEȚEL 7 4 3 0 19 7 15
FORESTA ORĂȘTIE 7 4 2 1 16 9 14
AVÂNTULZDRAPȚI 7 4 0 3 12 13 12
CIF ALIMAN BRAD 7 2 2 3 11 11 8
VICTORIA DOBRA 7 2 2 3 9 11 8
GLORIA GEOAGIU 7 2 2 3 8 16 8
MINERUL II GHELARI 7 2 0 5 7 15 6
GLORIA BRETEA RO 7 2 0 5 9 15 6
FOTBAL START DEVA 7 1 1 5 9 13 4

ETAPA VIITOARE DIN 19 FEBRUARIE:

BÂTRÂNFJE SENINA?

CIF ALIMAN BRAD FOTBAL START DEVA 
GLORIA GEOAGIU FORESTA ORĂȘTIE 
MINERUL II GHELARI UNIREA VEȚEL 
AVÂNTUL ZDRAPȚI GLORIA BRETEA RO 
VICTORIA DOBRA SANTOS BOZ

Răspunsul la această întrebare 
poate fi pozitiv sau negativ, de la caz 
la caz. Sunt oameni care au știut de-a 
lungul vieții să-și asigure liniștea 
pentru când ajung la vârsta a treia. Ei 
și-au adunat bani albi pentru zilp 
negre, cum se spune, au știut să 
câștige respectul și simpatia celor din 
jur. Dar există și oameni situați la polul 
opus, care nu s-au gândit la zilele când 
neputința și boala le va guverna viața.

Care este situația bătrânilor din 
azile?

Material sunt scutiți de griji, 
casa și masa le sunt asigurate în 
condiții pe care singuri sau prin 
intermediul rudelor în cele mai multe 
cazuri, nu și le-ar putea permite. Astfel 
stau lucrurile și pentru cei 54 de 
asistați de la Casa de Bătrâni 
Geoagiu. Cu sprijinul Primăriei 
Geoagiu, 80 la sută din dușumele s- 
au înlocuit cu gresie, s-au faianțat 
baia și spălătoria, sunt în renovare

anexele gospodărești (adăpostul pentru cei 15 
porci). De la directoarea casei, dna Maria Ro
man, am mai reținut că și-au făcut provizii 
pentru iarnă. Mai e nevoie doar de varză și de 
cartofi pentru porci; porumbul se va recolta 
după coacere. Proviziile sunt din resurse proprii, 
casa având 1,35 ha teren moștenit de la o 
asistată, pe care s-a cultivat orzoaică și a primit 
de la primărie un lot de 2 ha, într-o zonă fertilă, 
plus 10 ari pentru grădina de legume.

în aceste condiții hrana bătrânilor nu 
ridică probleme. Doar în stabilirea meniului apar 
nemulțumiri căci ce le place unora, alții refuză, 
dacă unii vor să postescă în anumite zile, alții 
protestează că n-au carne la prânz.

Se pare că frământările societății 
românești din ultima vreme au efect negativ și 
asupra relațiilor dintre asistați. Personalul (4 
infirmiere și 7 îngrijitoare) spune că altădată 
cei valizi îi ajutau pe cei sclerozați și 
neputincioși. Acum doar dl Kraus mai face astfel 
de acte caritabile, alții dacă unul senil vrea să 
le ocupe patul sunt gata să-l lovească.

De altfel starea de uzură 
(majoritatea sunt senili) și de sănătate 
(pentru 3 există transfer aprobat dar 
lipsesc locurile la Brănișca) sunt 
principalele motive pentru care viața 
asistaților din Geoagiu nu este senină. 
Lor li se adaugă abandonul din partea 
familiilor. Până când bătrânilor le mai 
rămâneau bani erau căutați de rude, dar 
de când 80 la sută din pensie intră în 
contul casei, vizitele au încetat. Doar de 
sărbători oameni de suflet de la Casa 
de Cultură Orăștie vin cu programe 
artistice, cu sucuri ori dulciuri. Bătrânii 
se bucură și plâng, le mulțumesc și-i 
așteaptă pe ei și pe alții să vină și să-i 
vadă, să mai stea cu ei de vorbă. Căci 
oricâtă bunăvoință ar avea dna Roman 
și restul personalului, nu le pot îndeplini 
în totalitate nevoia de comunicare, de 
înțelegere și afecțiune.

Viorica Roman

DEPOZIT - MAGAZIN
Situat în incinta S.C. Polidava S.A. Deva, Str.

22 Decembrie, nr. 257.

VINDE___
EN GROS ȘI EN DETAIL

[x> pate Ficat, 200 g
[X> bere “REGUN”, 1/2 1
[X> vodcă 1/2 1
E> rom /1
E> rachiu alb /1
E> apă minerală BIBORȚENI, 1,5 1
E> hârtie igienică
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Așa cum ziarul nostru 
a consemnat, la sediul 
Prefecturii județului nostru 
a avut loc recent o întâlnire 
convocată de conducerea 
instituției sus amintite - 
între conducerea ICSH, pe 
de o parte, și conducerea 
SC ,, Siderurgica “ SA 
Hunedoara, conducerile 
unor bănci, Direcția Muncii 
și Protecției Sociale, FPS, 
directori de societăți din 
cadrul consiliului județean 
ș.a., pe de altă parte. 
Tema manifestării a fost: 
recuperarea de către 
ICSH a sumelor foarte 
mari ce i le datorează 
beneficiarii lucrărilor sale 
și reeșalonarea datoriilor 
financiare către stat. S-a 
relevat cu acest prilej că 
cel mai important datornic 
a fost și este SC ,, 
Siderurgica" SA Hune
doara. Dar unitatea 
respectivă face lunar plăți 
către ICSH de genul a zeci

■ Litigii de muncă în minerit! •
• •
• Până la sfârșitul lunii septembrie ac. pe rol la •
• Judecătoria din Hunedoara au fost înregistrate 188 *
• de litigii de muncă, care privesc numai Regia •
• Autonomă a Cuprului Deva. Prin aceste acțiuni în •
• instanță se cere, în esență, revenirea la desfacerea •
• contractului de muncă în baza articolului 130, lit- •
• era a urmare a Ordonanței 9 și 22, iar în altele se I
• solicită potrivit Contractului Colectiv de muncă, •
• acordarea a 1-5 salarii de bază nete.

. Dosare pe roi______________ *
• •
• Numărul acțiunilor în instanță, aflate pe rol la "
• Judecătoria Hunedoara, se cifrează în prezent la •
• 4800, cu aproximativ 600 mai multe decât pe •
• întreaga perioadă a anului trecut. Potrivit spuselor
• dl.Daniel Tiliciu, președintele judecătoriei •
• hunedorene cele mai multe cazuri sunt de natură "
• penală, în special furturile-furtul de fier vechi, furtul •
• calificat. *
• •
* Divorțuri________________ *
• •
• Potrivit declarațiilor aceluiași interlocutor-a dlui. *
• Daniel Tiliciu - la Judecătoria Hunedoara s-au •
• înregistrat de la începutul anului până la jumătatea •
Z lunij octombrie 482 divorțuri. I
• între cauzele invocate de reclamanți sunt • 
Z consumul de alcool, violența familială, Z
• nemulțumirile materiale și mai puțin infidelitatea •
• sau nerespectarea obligațiilor conjugale. ’
• Din cele 482 de acțiuni de divorț înaintate •
• instanței în 299 de dosare sunt în discuție copii. •

Costume aflate în Muzeul de artă populară din 
Poienița Voinii organizat de cunoscutul solist de 
muzică populară Drăgan Muntean

Foto ANTON SOCACI
•••••••••••••••••••••••••••••

ÎN IDEEA UNEI TELEVIZIUNI PRIN CABLU 
MODERNE ȘI EFICIENTE

începând cu această lună 
hunedorenii sunt „la unison" în 
privința vizionării programelor 
televiziunii prin cablu. După 
cumpărarea a 80 la sută din 
rețeaua S.C. „Transilvania” 
Trust CATV de către TV Net 
Hunedoara, grila de program 
(care să respecte în totalitate 
legislația dreptului de autor) a 
devenit unică. Astfel că, în 
prezent, toți abonații 
beneficiază de cele 27 de 
programe oferite de TV Net, 
după cum ne spunea dl. Zoltan 
Horvath, directorul acesteia.

„Desigur că până la 
aefinitivarea sub toate 
aspectele a noii rețele mai sunt 
ceva pași de făcut, dar avem 
toate condițiile să realizăm o 
rețea stabilă, mai bună decât 
cele două din care provine”, 
completa interlocutorul nostru. 

de milioane lei și are două 
importante investiții în 
derulare - linia de turnare 
continuă și cuptorul elec
tric nr.3, ce se realizează 
cu împrumuturi externe 
ceea ce i-a permis 
societății să achite datoriile 
ce s-au acumulat la un

I.C.S.H. - Intr-o situație 
financiară foarte gravă

nivel foarte mare. 
Terminarea și punerea în 
funcțiune a celor două 
obiective va spori 
substanțial veniturile firmei 
întrucât producția sa are 
mari cereri la export. Sigur, 
s-a arătat, ICSH nu va 
întrerupe buna colaborare 
cu principalul său 
beneficiar ,, Siderurgica" 
întrucât - a subliniat 
conducerea unității - ICSH

Preconizatele performanțe 
ale TV Net par a fi susținute 
de ceea ce se pregătește în 
perspectivă pentru beneficiarii 
hunedoreni: „să oferim servicii 
Internet pe rețeaua de cablu”, 
precum și „modernizarea 
rețelei în scopul furnizării 
programelor sub formă de 
pachete la alegerea abo- 
naților”. Aceasta va duce, evi
dent, și la diferențierea pre
țurilor, ce vor fi în concordanță 
cu calitatea și conținutul 
pachetului de programe 
respectiv. Toate acestea 
presupun investiții foarte mari, 
dar pe care TV Net Hunedoara 
este dispusă să le facă, în 
ideea unei televiziuni moderne 
și performante.

Ceva mai curând se 
anunță a fi atinse alte două 
obiective, privind introducerea 

există prin ,, Siderurgica”, 
în principal.Dacă „Siderur
gica" ar da faliment, 
aceeași soartă ar avea și 

.ICSH.
Starea de lucruri - 

gravă pentru ICSH - în 
care s-a ajuns a avut, în 
principal, două consecințe

: imposibilitatea participării 
la câteva licitații de valoare 
înaltă și întârzierea 
achitării datoriilor către 
stat. La acestea se 
adaugă dobânzile foarte 
mari ce le are unitatea 
către băncile de care a luat 
împrumuturi.

ICSH - o unitate cu 
îndelungată experiență în 
domeniul construcțiilor 
indistriale, printre cele mai

unui nou program-,.Amerom”- 
, precum și a emisiunilor 
viitorului studio local „Antena 
1” Hunedoara. Cât privește 
(ne)recepționarea postului 
național TVR 2, dl. Horvath 
dorește să-i lămurească pe cei 
interesați: „Inițial, acest pro
gram a funcționat practic 
impropriu, pe o bandă de 
frecvență alocată pentru 
radiodifuziune (respectiv în 
normă de vest). Din momentul 
în care au apărut frecvențele 
locale de radio, acestea 
interferează cu TVR 2, 
recepționarea lui nemaifiind 
posibilă". însă, prin instalarea 
unei stații adecvate la Deva, 
problema . își va găsi 
rezolvarea, TVR 2 urmând să 
fie difuzat pe canalul 51. 

vechi de acest fel din 
țară, nu trebuie lăsată să 
capoteze. în acest scop 
ar fi două soluții cu 
bătaie scurtă - cum s-a 
subliniat în cadrul 
întâlnirii ce a avut loc la 
Prefectură : prima ar fi 
aceea că marii datornici, 
,, Siderurgica” în pricipal, 
dar și instituțiile 
bugetare, să-și achite cât 
pot de mult din datorii. A 
doua, băncile și bugetul 
de stat să accepte 
reeșalonarea datoriilor. 
Ce soluție ar fi mai bună? 
Ideal ar fi să se îmbine 
cele două pentru a ajuta 
unitatea respectivă să 
iasă din grava situație 
financiară în care se află. 
Căci, chiar în tranziție 
fiind, societatea, în speță 
statul, nu trebuie să ducă 
producătorii la faliment, 
ci să-i redreseze.

DATORII
La finele lunii august a.c. nivelul datoriilor 

asociațiilor de locatari din municipiul 
Hunedoara, către RAIL a atins suma de 7,657 
miliarde de lei.

Debitele celor 78 de asociații hunedorene 
crează numeroase dificultăți în întreținerea și 
furnizarea serviciilor de gospodărie comunală 
și locativă, situație în care o parte dintre 
acestea se deruleză cu mari eforturi.Față de 
perioada similară a anului trecut nivelul 
datoriilor asociațiilor de locatari s-a dublat, iar 
șansele de recuperare a banilor de către RAIL 
pare a fi din ce în ce mai mică.

La data la care ne referim, 31 august a.c., 
într-un top al datornicilor întocmit ad-hoc, cele 
mai mari sume restante le au asociațiile nr.18 - 
309.651.017 de lei, nr.4 - 297.890.212 de lei, nr.3 
- 249.242.677 de lei, nr.33 - 244.461.173 de lei.

Pagină realizată de 
GEORGETA BîRLA 
TRAIAN BONDOR 
CORNELPOENAR

LICEUL DE INFORMATICĂÎȘI JUSTIFICĂ
REÎNFIINȚAREA

Paisprezece clase 
împrăștiate prin vreo patru 
blocuri ale clădirilor 
Grupului Școlar Metalurgic, 
o mică încăpere cu dublă 
funcționalitate-,,Secretariat” 
și „Direcțiune”- (dar fără 
telefon) și sala unei foste 
magazii drept cancelarie - 
cam asta ar fi „configurația” 
provizorie a reînființatului 
Liceu de Informatică din 
Hunedoara.

Funcționând așadar în 
cadrul Grupului școlar 
menționat, la începutul 
acestui an (ianuarle- 
februarie) pentru liceu s-a 
pus problema desființării. 
Neexistând practic cale de 
mijloc, „ml-am asumat 
responsabilitatea, în numele 
colegilor, de a face

ȘAPTE ZILE PE ȘOSELE '
13 - zi cu ghinion Cu alcoolul în nas

Nici ultimele zile nu 
au ocolit numicipiul 
Hunedoara de
evenimente grave pe 
șosea. Astfel în ziua de 
13 octombrie ac., în jurul 
orei 20 pe strada Hășdat, 
loan Kuka, aflat la 
volanul autovehicolului 
4 HD 2868 a accidentat 
grav pe Lup Maria de 54 
de ani ,care s-a angajat 
brusc în traversarea 
străzii prin loc nemarcat. 
Urmarea a impactului 
victima a suferit leziuni 
grave, necesitând 
internarea la spitalul 
județean Deva.

La volan fără permis!

în ultimele 30 de zile 
pe raza municipiului au 
fost depistați 9 ,,
conducători auto” fără a 
poseda permis de 
conducere. între cei 
nouă curajoși se află un 
elev - Cristian Gherbea 
de 17 ani - și două femei 
- Susana Elena Mitea și 
luliana Furdui.

demersuri pentru
reînființarea claselor de 
Informatică, precizează dna. 
Maria Gheorghe, directoarea 
instituției. Aceasta întrucât 
atât rezultatele de până 
acum ale elevilor (60-80 la 
sută din absolvenți deve
nind ulterior studenți ai 
diverselor facultăți), dar și 
specificul unul asemenea 
profil de viitor, justificau 
menținerea liceului. Așa 
încât, de la 1 sept, a.c., cu 
sprijinul inspectoratului 
Școlar, personal al d-lui in
spector general șef Ionel 
Moș (căruia îi mulțumim pe 
această cale), liceul și-a 
deschis din nou porțile." Mai 
mult de atât, instituția (acum 
’cu organizare proprie) a

Dacă pe primele 
nouă luni în Hunedoara 
au fost depistați la 
volan un număr de 37 
de conducători auto 
sub influenta băuturilor » 
alcoolice, numai în 
prima parte a lunii 
curente - până în 14 
octombrie ac. - la acest 
total s-au mai adăugat 
încă 11 cazuri, ceea ce 
spune foarte mult. între 
cei mai recenți 
conducători auto 
depistați sub influența 
băuturilor alcoolice se 
numără Cornel Lazea și 
Laurean Lujerdean.

S-a dublat numărul 
mașinilor

Față de 1989 când 
în municipiul Hune
doara erau înscrise în 
evidență 6000 de 
mașini, la sfârșitul lui 
1996 numărul acestora 
a atins 11000, iar în 
prezent este aproape 
de 12000.

primit și un sediu - clădirea 
în care a funcționat Clubul 
Elevilor și care, 
deocamdată, se află în 
reparație.

Și pentru ca lucrurile să 
avanseze mai repede, mai cu 
seamă că banii se lasă 
așteptați, s-a recurs la 
ajutorul părinților și la 
voluntariatul elevilor care în 
zilele libere vin să ajute la 
curățenie, igienizare etc. Mai 
sunt încă multe de finalizat 
(inclusiv dotarea) dar 
conducerea școlii speră ca, 
beneficiind de sprijinul 
Inspectoratului Școlar și al 
Primăriei locale, Liceul de 
Informatică să-și poată 
onora cum se cuvine numele 
de acum încolo.
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ESEU, CAPTIVANTUL ESEU
Cu ajutorul lui Alexandu 

George, eseistica din 
domeniul teoriei, criticii și 
istoriei literare românești 
are acces aproape liber la 
conștiința publicului larg. 
Aproape, deoarece 
impactul cu scrierile sale 
presupune, și deseori 
obligă, un anumit exercițiu 
într-ale lecturii. Ceea ce 
nici nu e rău deloc, la urma 
urmei. La fel se întâmplă 
și în cazul cărții de față, cu 
deosebire că eseurile 
cuprinse aici fac parte 
dintr-o perioadă imediată 
de publi-cistică în diferite 
reviste literare și de 
cultură. Din acest motiv, 
dar nu numai, am putea 
caracteriza volumul ca fiind 
unitar tocmai prin aplicarea 
unei tactici de exprimare 
survolând spațiul dintre co
mentariul sec, ino-fensiv 
(sau acid pe alocuri), 
cronica literară pertinentă, 
obiectivă, și eseul - 
pamhflet deseori colțos, 
însă experiența publi
cistică și artistică (în care 
includem obligatoriu 
talentul), participă la 
realizarea unor considerații 
docte, decente și de efect. 
Cu atât mai mult, și mai im
portant, că textele 
încredințate editurii pentru

această carte cu titlu relativ 
nesemnificativ, sunt scrise 
după De-cembrie 
1989.Dar, cu certitudine, 
acest timp este favorabil / 
convenabil lui Alexandru 
George, pornit pe 
polemică chiar și înainte de 
căderea comunismului 
care a a dus oamenilor tot 
felul de nedreptăți și 
nenorociri : ,, Comuniștii, 
scrie autorul al pag.43, 
care au distrus vechea

cititorul. Pentru acestea el, 
autorul, construiește un 
edificiu cu o arhitectură 
ademenitoare cu căi de 
acces la a căror intare 
scrie :,,Ortodoxism, 
catolicism, naționalism 
(p.14) ; Un moment capi
tal în cercetarea emi
nesciană (p.28); Cum 
trebuie editată o carte 
(p.32); Barbarie (p.42); O 
mistificare și o iluzie 
politică (p.52); Intru cetirea

Alexandru George, ÎNTÂLNIRI, 
Ed. Cartea Românească, 1997

societate în România...” 
Afirmație gravă însă făcută 
în cunoștință de cauză, 
după cum reiese din text.

Revenind la o idee 
lansată puțin mai înainte, 
voi spune că plăcerea 
lecturii și implicarea în con
text se datorează, în primul 
rând, spiritului polemic 
prezent aproape pagină de 
pagină. El este cel care 
substituie șarmant actul, în 
sine grav, într-o convertire- 
poleire strategică excelent 
realizată, tocmai vizând 
impactul cu marele și 
imprevizibilul necunoscut-

lui Mateiu (Caragiale, 
evident.DH) (p.64); Noua 
generație și erorile ei 
(p.109); Ură și literatură 
(p.128); O vâlvă într-un 
pahar cu apă (p.148); In 
legătură cu dispariția lui 
Tudor Vianu (p.158); Note 
despre cazul Eugen Barbu 
(p.196,l;p.201,ll); Cioranși 
mai mult decât Cioran 
(p.225); Diavolul și mai 
multele lui culori (p.276); 
Cuvântul unui ticălos 
(p.336). Sper să nu fi 
plictisit cititorul acestor 
rânduri, dar am crezut de 
cuviință și mai bine venită

♦ ♦ ♦
menționarea câtorva titluri 
din cele peste 60( 64, de 
fapt) cuprinse în volum. în 
acest context aș reco
manda pentru o relectură 
trio-ul de comentarii 
plasate într-o ordine 
interesantă în carte: Noua 
generație și erorile ei 
(p.109), Generația 
neisprăviților (p.116) și 
Himera generațiilor 
(p.120)....într-un fel de 
concluzie : Alexandru 
George ne propune să 
participăm la câteva ,, 
întâlniri" deloc
întâmplătoare, agreabile și 
până la urmă, memorabile 
de-a dreptul. Cartea este 
invitație la o lectură 
captivantă în cele mai 
multe pagini, lucru absolut 
normal - aș zice - în cazul 
unui autor care a publicat 
până acum peste 30 de 
volume proprii și a îngrijit 
șase ediții de autori 
români, 5 romane, 5 vol
ume de proză scurtă, 3 
volume de eseuri, 2 de 
ciritică literară, 13 volume 
de traduceri din literatura 
universală...

Ariditatea cifrelor este 
benefică, de acestă dată, 
scutindu-mă de alte 
comentarii.

Dumitru Hurubă
__________ J

Galeria de Artă 
“Forma” din Deva 
găzduiește în această 
perioadă (până spre 
mijlocul lunii viitoare) 
expoziția de grafică a 
artistului plastic Mircea 
Bâtcă, al cărei vernisaj 
(consemnat la vremea 
respectivă) a avut loc cu 
o săptămână în urmă. 
Despre ceea ce 
înglobează mai ales în 
plan spiritual lucrările 
expuse, l-am rugat pe 
artist să ne vorbească.

-Spiritul acesta al 
expoziției este defalcat 
pe câteva tendințe și 
anume: un ciclu intitulat 
“Tratat de descom
punere”, care pune într- 
o viziune grafică un fel 
de comentariu personal

asupra operei lui Cioran; 
o altă idee este aceea de 
labirint, pentru care am 
ales un titlu metaforic: 
“Labirintul transparent”, 
în cadrul lucrărilor apar 
diverse ecrane ce se 
succed (mai în față, mai 
în spate) și care sunt 
cumva ordonate; dar e o 
ordine ce te face să te 
pierzi, de fapt însă, 
întrezărești o serie de 
lumini în toate direcțiie, 
oglinzi, imagini reflectate 
sau dublate; toate 
acestea dau impresia 
unui oarecare labirint și 
în care el se găsește tot 
timpul, acesta fiind, de 
fapt, universul în care se 
mișcă de la viață până la 
moarte, neputându-și 
depăși condiția umană.

Un alt ciclu de lucrări 
este intitulat “Geometrii 
afective”, în care cadrul 
lucrărilor este puțin 
modificat față de cadrul 
clasic al dreptunghiului, 
rezultanta exterioară a 
formei tabloului fiind 
dată de sistemul de 
forme, de forțe, de 
direcții ce se află în inte
rior.

-Sunteți dependent 
de inspirație, de 
stimulenții necesari 
acesteia?

-Stimulenții pot veni 
din orice direcție, dar, în 
artele grafice, ei pot veni 
foarte ușor din filosofie, 
din literatură și, în gen
eral, din orice contem
plare a naturii. Nu sunt 
dependent de nici una

din aceste laturi, însă 
oarecum structura mea 
mă face să adopt acel gen 
de lucrări care nu doar 
descriu ceva din natură, 
copiază, fotografiază 
(chiar dacă îi caută 
anumite modificări, în 
sensul de a o face mai 
frumoasă sau mai 
expresivă). Lucrările mele 
se stratifică mai ales pe 
gânduri mai îndelungate; 
sunt un tip meditativ și nu 
sunt omul care ia creionul, 
desenează imediat un 
copac și-l pune în 
expoziție.

A consemnat 
Georgeta Bîrla

NOI NE IUBIM ...
Noi ne iubim pe semnele mirării 
și ne iubim pe semne de-ntrebare 
cum ne-am iubi pe bancuri de nisip 
într-un răgaz de ore proletare.

Și ne iubim pe stele căzătoare 
și ne iubim sub soarele cu dinți 
cum ne-am iubi pe frunze moarte 
cînd din adânc ne dojenesc părinți.

Noi ne iubim pe flori de gheață-n geamuri 
pe pâclele de ceață într-o aducere aminte 
cum ne-am iubi ]ntr-o aducere aminte 
când vorbele se dau cu tâmpla de uitare.

Tot ne iubim, ne mai iubim pesemne 
dacă se duc și râuri să se înece-n mare, 
dacă din nimicuri se mai nasc probleme 
și-n lumea lumilor mai dibuim alt soare...

Constantin Ghheorghhe - NAIDIN

MÂNA DE NISIP
Toate au curs în hăul dintre ochi și soare, 
multe au intrat în sufletele morților, 
sperând că vor învia după trei eternități, 
rase zadarnice, planete, specii iluzorii, 
minerale inutile...
Mâna mea dreaptă curge încet și leneș 
prin inima clepsidrei...

Constantin Stancu

a....a..........
• Cu migală de orfevru,
• scriitorul loan lancu continuă să 
a editeze, în vitregia inflației,
• splendida colecție a ,, Heliconului
• “. Nu cred că este poet român,
• indiferent de generație, care să
• nu-și dorească o apariție în 
, colecție.Mai nou, bibliofilul de
• nobilă *ț tradițională) stirpe, are
• surpriza cărții miniaturale de
• poezie, care pur-și-simplu 
B înduioșează : ea este a tirajului 
. mic, de lux, format de ,, porche “
• obiectual o adevărată bijuterie.
• loan lancu a ales cea mai
• îndraptățită sintagmă, prin titlul 
a cărții xsale de versuri : ,, Din
• preaiuDire", pentru a se
• autodefini.
• Preaiubirea, nu ca un auto- 
, reproș conținut, ci preaiubirea ca 
. iubire de semen. Textele acestei
*•••••••••••••••

POEZIA CA RUGĂCIUNE A INIMII
cărți sunt explicite, ca într-o 
rugăciune a inimii, iar mireasma 
amăruie ce le străbate are 
pregnanța sâmburilor, loan lancu 
nu optează pentru transfigurare, 
deoarece aici transfigurația este 
nepotrivită. Poezia, confesivă și 
de o șocantă puritate, este cvasi- 
eucharistică. Autorul își 
reproșează, domol și chiar pios, 
fascinația de a ne face idol, „ chip 
cioplit “, din femeie. Iubirea, 
superfluă, poate unilaterală, 
atrage în „cheie" paradoxală, 
tocmai nemeritata trădare. A 
idolatriza'femeia, a o (mai ) 
considera paradisiacă este 
suprema eroare în care cad, cine 
mai mult, decât poeții? Eternii 

•••••••••••••••• 

îndrăgostiți.
Ciudat că primul ciclu, loan 

lancu îl numește ,, împotriva 
inimii “ devreme ce poemele sunt 
... din inimă. Inima este 
receptacul ( sau vas) divin, dacă 
s-a deteriorat, ,, complice” cu 

lumescul erosului, în „inimă- 
cucuvea/vaiet de jale, ... în 
catedrala întunericului"...

Interogația este a lui Iov, 
privitoare la destinul nemeritat 
tocmai de cei curați, cu prea- 
iubire. Ea primește, în opinia 

*•••••••••••••••

De ce încercăm să 
propunem un răspuns întrebării 
lui loan lancu, conținută ardent 
în această carte? Pentru că noi 
înșine, în fel și chip, prin poezie, 
îl căutăm.

••••••••••••••••

mea, un răspuns nu de la 
Dumnezeu, ci într-unul din cele 
patru mari răspunsuri pe care le^ 
a dat omul, prin veac 
upanișadic. însoțirea binelui cu 
răul, dă seama legea faptei, 
karman, - trans-existențial.

„Doamne/cum ai îngăduit/ 
ca femeia/mea-pereche/să 
jinduiască/la blasfemia/de a te 
imita"?Percepută ca 
încercare, din iubire, transmisă 
de divinitate drept chinuri și 
felurite cazne", acestă mare 
decepție a celui dedicat Ei cu 
preaiubire, viața poetului poate 
fi oare mântuită, prin 
mărturisire? Fruste, reductive 
până la emoția pură, mizând 
total pe propria substanță din 
Lofgos, poeziile lui lancu se 
sdsțin prin tensiunea ,, 
subiectivă", a unei energii 
subtile : a înseși rugăciunii 
inimii, ca în ishihasmul ortodox.

•••••••••••••••

Sau, dacă vreți, orfismuf 
este prezent ca tângiure dup# 
Euridike, însă fără umilință spr^ 
zeu, ci într-o consolare 
detașată, a cărei cutremurar® 
o bănuim vag dincoace d# 
cuvinte. *

Și totuși, generozitate^ 
acestei rugăciuni eliberatoare, 
charismatice, transpare ît. 
implorarea către DumnezeuJ 
Destin, Hazard sau Altceva, 
spre iertarea acelei iubite car% 
nu a meritat idolatrizarea, 
căzută (DIN NOU) în păcat. •

Poezia de dragoste, intimă* 
nepângărită de nimic, are în « 
Din preaiubire", o rară mărturie 
a inimii care bate prea tare : dirT 
preaiubire. Uneori, este pre# 
mult ulei în candelă? ,

Eugen Evu • 
.*«.*«•••••••*
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12.00 TVR Info 12.05 Film (s/r) 13.00 Film 
(s/r) 14.00 TVR Info 14.10 Film (s/r) 15.00 
Film (r) 15.30 Emisiune în limba maghiară 
17.00 TVR Info 17.10 Film (d. a) 17.35 Film 
(s, ep. 6) 18.00 Istoria românilor povestită 
de prof. Neagu DJuvara (IV) 18.30 
Interactiv Tele-Joc (cs) 19.00 Film (s, ep. 
70) 19.50 Info-Art 19.55 Doar o vorbă să-ți 
mai spunl 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Film (s, ep. 120) 22.00 
Fețele schimbării (talkshow) 23.00 Jurnal 
de noapte 23.15 Magazin sportiv 23.30 
Film (s, ep. 53) 23.55 Scena. Ion Lucian 
vă prezintă evenim. teatrale ale 
săptămânii 0.25 TVR Club. Antologie rock

12.00 Film (s/r) 12.45 Film (r) 13.25 TVR Info
13.30 Cuib 2020 (r) 14.00 Conviețuiri magazin 
15.00 TVR Info 15.10 Limbi străine: engleza 
15.35 Gigi Sfărlează (d. a) 16.00 Film (s, ep. 
22) 16.55 Film (s, ep. 126) 17.50 TVR Info 
19.00 O altă putere (dezb. literară) 19.30 
Sănătate, că-l mal bună decât toatei 
Alimentația în sezonul rece 20.00 Film (s, ep. 
14) 20.50 Info-Art 21.00 Credo (mag. cultural) 
22.00 Film 23.35 Tribuna partidelor 
parlamentare 0.30 TVM. Mesager

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Film (d.a/r) 9.30 
Teleshopping 9.40 Film (s/r) 10.30 Film (f/r) 
12.20 Film (s) 13.10 Film (r) 14.00 Știrile amiezii
14.10 Teleshopping 14.20 Film 16.00 Film (s, 
ep. 22) 16.50 Teleshopping 17.00 Film (d.a)
17.30 Telerebus (joc interactiv) 18.00 Film (s) 
19.00 Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
Film 21.30 Film (s, ep. 6) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții 0.15 Teleshoipping 0.25 
Observator (r) 1.10 Teleshopping 1.40 Film (f/ 
r) 3.20 Teleshopping 3.30 Milionarii de la 
mikezul nopții (r) 5.15 Film (s/r) 

7.00 Ora 7, bună dimineațal 9.00 Film (s/r) 9.45 
Lumea filmului (r) 10.15 Film (s) 10.45 Sport la 
minut 11.00 Procesul etapei (r) 12.55 Știri 13.00 
Pro și contra (r) 13.45 Rătăciți în tranziție (r) 
14.15 D.a. 14.30 Film (s) 15.30 Film (s) 16.15 
Film (s, ep. 57) 17.00 Știri 17.15 Deșteaptă-te, 
românei (talkshow) 18.25 Știrile PRO TV 16.30 
Film (s) 18.55 Chestiunea zilei 19.00 Știi și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Fil/n 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 Film (s, ep. 215) 22.45 
Film (s, ep. 21) 23.15 Știrile PRO TV / Prima 
pagină 23.40 Cgestiunea zilei cu F. Călinescu
23.45 Film 2.45 Știrile PRO TV 3.10 Film (s, ep. 
50)

O

cm

6.00 România: ora 6 fix!,8.30 Film (d.a/r) 
9.00 TVR Cluj-Napoca 10.00 TVR Info 
10.05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara 11.30 
Emisiune specială 12.00 TVR Info 12.05 
Film (s/r) 13.00 Film (s/r) 14.00 TVR Info
14.10 Film (s/r) 15.00 Emis, pentru 
persoane cu handicap 15.30 Eccleziast 
'97 16.00 Em în Ib. maghiară 17.00 TVR 
Info 17.10 Film (d.a) 17.35 Film (s) 18.00 
în flagrant 18.30 Interactiv tele-Joc (cs) 
19.00 Film (s) 19.50 Info-Art 20.00 Jurnal 
ed. specială 20.30 Fotbal 22.30 Reflecții 
rutiere 23.00 Jurnalul de noapte. Sport
23.30 Film (s ep. 54) 23.55 Universul 
cunoașterii (do) 0.45 Portret în oglindă. 
Interpretul Laurențiu Cazan 
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a (r) 9.00 
TVR Cluj-N 10.00 TVR Info 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.00 TVR Info 12.05 
Film (s/r) 13.00 Film (s/r) 14.00 TVR Info
14.10 Film (s/r) 15.00 Tradiții 15.30 Pro 
Patria 16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 TVR Info 17.10 Film 
(d.a) 17.35 Film (s9 18.00 Medicina pentru 
toți 18.30 Interactiv Tele-Joc (cs) 19.00 Film 
(s, ep. 72) 19.50 Info-Art 19.55 Doar o vorbă 
să-ți mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediției 
specială 21.00 Impact. Labirintul 
delațiunilor 21.30 Fotbal 23.00 Jurnal de 
noapte 23.50 Cultura în lume (do): „Viața 
în jurul Mediteranei” (II) 0.15 Fotbal 

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Film (s/r) 8.55 Film (s/r) 9.55 Memoria exilului 
românesc (r) 10.30 Film (s/r9 11.30 Film (d.a) 
12.00 Film (s/r) 12.45 Scena (r) 13.25 TVR Info
13.30 Față în față (r) 14.00 Conviețuiri 15.00 
TVR Info 15.10 Limbi străine: franceza 15.35 
D.a 16.00 Film (s) 16.55 Film (s9 17.50 TVR 
Info 19. Dosarele istoriei 20.00 Film (s9 20.50 
Info-Art 20.55 Doar o vorbă... (r) 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru 23.10 Ferestre spre 
lume: Indonezia 23.30 Fotbal 0.00 Concursul 
Internațional de canto „Hariclea Darclee” 
0.30 TVM. Mesager 

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Film (s/r) 8.55 Cu ochii'n 4 (r) 9.55 Portrete 
în acvaforte (r) 10.30 Telenciclopedia (r)
11.25 TVR Info 11.30 D.a 12.00 Film (s/r)
12.45 Istoria românilor povestită de prof. 
N. Djuvara (r) 13.25 TVR Info 13.30 O altă 
putere (r) 14.00 Em în Ib. maghiară 15.00 
TVR Info 15.10 Limbi străine: germana
15.25 D.a 16.00 Film (s) 16.55 Film (s) 17.50 
TVR Info 19.00 Club 2020 (em de știință)
19.30 Dreptul la adevăr (rep.) 20.00 Film 
(s, ep. 169 20.50 Info-Art 21.00 Avocatul 
poporului (em. jurid.) 22.00 Film23.50 
Meridianele dansului. Balet 0.10 Insomniile 
Corieni. Amfitrioană Corina Chiriac 0.35 
TVM. Mesager

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Film (d.a/r) 9.30 
Teleshopping 9.40 Film (s/r) 10.30 Film (f/r) 12.20 
Film (s) 13.10 Film (r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Film 16.00 Film (s, ultimul episod) 16,50 
Teleshopping 17.00 Film (d.a) 17.30 Telerebus 
(joc interactiv) 18.00 Film (s) 19.00 Observator / 
Din lumea afacerilor 19.45 Film 21.30 Film (s, ep. 
6) 22.30 Milionarii de la miezul nopții 0.15 
Teleshopping 0.25 Observator (r) 1.10 
Teleshopping (r) 1.40 Film (f/r) 3.20 Teleshopping 
(r) 3.30 Milionarii de la miezul nopții (r) 5.15 Film 
(s/r)

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Film (d.a/r) 9.40 Film (s/ 
r) 10.30 Film (f/r) 12.10 Teleshopping12.20Film 
(s) 13.10 Film (f.da) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Film 
16.00 Film 16.50 Teleshopping 17.00 Film (d.a)
17.30 Telerebus (joc Interactiv) 18.00 Film (s) 
19.00 Observator / Din lumea afacerilor 19.45 Film
21.30 Film (s, ep. 7) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții 0.15 Teleshopping 0.25 Observator (r) 1.10 
Teleshopping 1.40 Film (f/r) 3.20 Teleshopping
3.30 Milionarii de la miezul nopții (r) 5.15 Film (s/ 

r)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Film (s/r) 9.45 
Film (s/r) 10.15 Film (s) 10.45 Sport la minut 
11.00 Film (f/r9 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Deșteaptă-te, române! (r) 14.15 D.a 14.30 Film 
(s) 15.30 Film (s) 16.15 Film (s) 17.00 Știri 17.15 
Profesiune mea-cultura (talkshow) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Film (s) 18.55 Cgestiunea 
zilei 19.00 Știi și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Film (s, ep. 6) 21.15 Film (s, ep. 22) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 Film (s, ep. 216)
22.45 Film (s, ep. 22) 23.15 Știrile PRO TV / 
Prima pagină 23.40 Cgestiunea zilei 23.45 Film
2.45 Știrile PRO TV 3.10 Film (s, ep. 51) 3.50 
Film (s/r) 

7.00 Ora 7, bună dimineațal 9.00 Film (s/r) 9.45 
Film-(s/r) 10.15 Film (s) 10.45 Sport la minut 
11.00 Film (s) 12.00 Film (r) 12.55 Știri 13.00 
Profesiunea mea-cultura (r) 14.15 D.a. 14.30 
Film (s) 15.30 Film (s) 16.15 Film (s) 17.0t 
Știrile PRO TV 17.15 Față-n față cu Iile 
Șerbănescu 18.00 Am întâlnit și români fericiți
18.25 Știri 18.30 Film (s) 19.00 Știi și câștigil 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Film 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Film (s, ep. 217) 22.45 
Film (s, ep. 23) 23.15 Știrile PRO TV 23.45 Film
2.45 Știrile PRO TV (r) 3.10 Film (s) 3.50 Față- 
n față cu llie Șerbănescu (r)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Film (d. a/r) 
9.00 TVR Cluj-N. 10.00 TVR Info 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.00 TVR Info 
12.05 Film (s/r) 13.00 Film (s/r) 14.00 TVR 

•• Info 14.10 Film (s/r) 15.00 Dialog.
X Actualitatea editorială 15.30 Pompierii vă 

informează! 15.45 Lege și fărădelege 16.00 
■■ C Conviețuiri 17.00 TVR Info 17.10 D.a 17.35
Q O Film (s) 18.00 Interactiv Tele-Joc (cs) 19.00
ț Film (s) 19.45 Tragerile LOTO 19.50 Info-X Art 19.55 Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 

meteo, ediție specială 21.00 Film (s) 22.00 
Cu ochii’n 4 (anchetă) 23.00 Jurnalul de 

cm noapte 23.15 Pariul Trio (alergare hipică) 
23.20 Magazin sportiv 23.30 Film (s, ep. 55) 
23.55 Bank-Note 0.25 întâlnirea de la miezul 
nopții

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Film (s/r) 8.55 Universul cunoașterii (r) 9.55 
Medicina pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11.25 TVR Info 11.30 Desene 
animate 12.00 Film (s/r) 12.45 Impact (r) 13.25 
TVR Info 13.30 Dreptul la adevăr (r) 14.00 
Emisiune în limba germană 15.00 TVR Info
15.10 Limbi străine: spaniola 15.35 Gigl 
Sfărlează (d.a) 16.00 Film (s, ep. 259 17.00 
Ceaiul de la ora 5... (div.) 19.00 S.O.S. 
Patrimoniul cultural! 19.30 Față în față 
(talkshow) 20.00 Film (s, ep. 17) 20.50 Info- 
Art 21.00 Time Out (mag. sportiv) 22.00 Film
23.45 Ecoturism (mag. social-ec.) 0.00 Box 
CM, semifinale (înreg.) 1.00 TVM. Mesager

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Film (d.a) 9.40 Film (s/r) 
10.00 Film (f/r)12.10 Teleshopping 12.20 Lumină 
călăuzitoare (s) 13.10 Film (f .da) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Film 16.00 Film (s) 16.50 
Teleshopping 17.00 Film (s) 17.30 Telerebus (joc 
interactiv) 18.00 Film (s9 19.00 Observator/ Din 
lumea afacerilor 19.45 Film 21.30 Film (s, ep. 79)
22.30 Milionarii de la miezul nopții 0.15 
Teleshopping 0.25 Observator (r) 1.10 
Teleshopping 1.40 Film (f, p.l/r) 3.20 Teleshopping
3.30 Mllonarli de la miezul nopții (r) 5.15 Film (s/r) 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Film (s/r) 9.45 
Film (s/r) 10.15 Film (s) 10.45 Sport la minut 
11.00 Film (f/r) 12.55 Știri 13.00 Față-n față cu 
I. Șerbănescu (r) 13.45 Am întâlnit și români 
fericiți (r) 14.15 D.a 14.30 Film (s) 15.30 Film 
(s) 16.15 Film (s) 17.00 Știri 17.15 Punctul pe I 
(talkshow) 18.00 Urmărire generală 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Film (s) 18.55 Chestiunea zilei 
19.00 Știi și câștigil (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Film (s, ep. 48) 21.15 Film (s) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Film (s) 22.45 Film (s) 23.15 
Știrile PRO TV / Prima pagină 23.45 Film 2.45 
Știrile PRO TV 3.10 Film (s, ep. 53) 3.50 Puncte 
pe I (r) 4.40 Maria (s/r)
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Film (d.a/r) 
9.00 TVR Cluj-N. 10.00 TVR Info 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.00 TVR Info 
12.05 Film (s/r) 13.00 Conviețuiri 13.30 
Sănătate, că-i mal bună decât toate! (r) 
14.00 TVR Info 14.10 Film (s/r) 15.00 De la 
lume adunate... 15.30 Em. în Ib. germană 
17.00 TVR Info 17.10 Scena politică 17.35 
Film (s) 18.00 Film (d.a) 18.30 Film (s) 19.00 
Film (s) 19.50 Info-Art 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție, specială 21.00 Film 22.40 Reflecții 
rutiere 23.00 Jurnalul de noapte 23.15 
Magazin sportiv 23.30 Film (s, ep. 56) 23.55 
Romanța amintirilor... și amintirea unor 
mari interpreți 0.15 Film

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Film (s/r) 8.55 Film (s/r) 9.55 în flagrant (r) 
10.25 Cultura în lume (r) 10.55 Ecoturism 
(r) 11.25 TVR Info 11.30 D.a 12.00 Film (s/ 
r) 12.45 Timpul Europei (r) 13.25 TVR Info 
13.30 S.O.S Patrimoniul culturali (r) 14.25 
TVR Cluj-N. 15.00 TVR Info 15.10 Limbi 
străine: italiană & engleză 15.35 D.a. 16.00 
Film (s) 16.55 Film (s) 17.50 TVR Info 18.00 
Pentru dvs., doamnăl 19.00 Contemp-Art. 
O nouă viziune asupra obiectului 20.00 
Film 21.00 Robingo 2 (cs) 21.40 Vânare 
de vănt:Folk românesc22.20 Nocturnă 
sportivă 23.05 Film 0.00 Box CM, 
semifinale (înreg.) 1.00 TVM. Mesager

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Film (d.a/r) 9.40 Film (s/ 
r) 10.30 Film (f/r) 12.20 Lumină călăuzitoare (s) 
13.10 Film (f.da) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Film 
(s) 14.50 Film (s, ep. 39) 15.20 Divergențe - 
convergențe din lumea sportului 17.00 Film (d.a)
17.30 Telerebus (joc interactiv) 18.00 Film (s) 
19.00 Observator/DIn lumea afacerilor 19.45 Film
21.30 Film (s, ep. 7) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții 0.15 Teleshoppingt 0.25 Observator (r) 1.10 
Teleshopping 1.40 Lumină călăuzitoare (s/r) 2.30 
Film 3.20 Teleshopping 3.30 Milionarii de la 
miezul nopții (r) 5.15 Film (s/r)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Film (s/r) 9.45 
Film (s/r) 10.00 Film (s/r) 10.45 Sport la minut 
11.00 Film (s/r) 12.00 Film (s/r) 12.55 Știri 13.00 
Punctul pe I (r) 13.45 Urmărire generală (r) 
14.15 D.a. 14.30 Film (s) 15.30 Film (s) 16.15 
Film 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Pro și contra 
cu Octavian Paler 18.00 Rătăciți în tranziție 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Film (s) 19.00 Știi 
șl câștigil (cs) 19.30 Știeile PRO TV 20.15 Film 
(s, ep. 84) 21.15 Film 23.15 Ștlrlie PRO TV / 
Prima pagină 23.40 Film (s) 0.30 Film (s, ep. 
55) 1.00 Film 2.45 Știrile PRO TV (r) 3.20 Pro 
șl contra cu Octavian Paler (r)
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7.00 Bună dimineața... din Rep. Moldova!
8.30 Alfa și Omega (rep.) 9.05 Film (s, pt. 
copii) 9.55 Șapte note fermecate (cs pt. 
copii) 10.50 Cum vă place! (co Anglia 1936)
12.30 Film (s) 13.30 Ecranul 14.00 Fotbal 
16.00 Mapamond 16.30 A doua alfabetizare 
17.00 Sart-Rec (mag. științific) 18.00 Desen 
animat 18.30 Film (s, ep. 29) 19.00 
Teleenciclopedia 19.55 Doar o vorbă să-ți 
mai spun! 20.00 Film (s, ep. 31) 21.55 Gala 
Beauty Show ’97, ediția I (d, Casino 
București). Spectacol surpriză 23.40 Film 
(s, ep. 8) 0.35 Arena A.S. (div.) 

7.00 Film (s/r) 8.00 Euronews 8.30 Film 
(s) 9.25 Filmele săptămânii 9.30 Pas cu 
pas (emisiune de știință) 10.35 Mondo- 
Blitz 11.30 TVR Cluj-Napoca 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Film (s, ep. 
8) 15.10 Tradiții. Obiceiuri de peste an: 
dansuri rituale 15.35 Gigi Sfărlează (d.a.) 
16.00 Film (s, ep. 20) 17.00 Film (s, ep. 
124) 18.00 SErata muzicală TV 20.00 Film 
22.00 Conviețuiri. Din muzica romilor 0.40 
TVM. Mesager 1.10 Fantezie muzicală TV 

7.00 Știri. Revista presăi 7.10 Film (s/r) 8.00 Tele- 
Dimineața 10.20 D.a. 10.40 Diverg.-converg, din 
lumea sportului (r) 12.30 Film (s) 13.00 Viață 
sălbatică (do) 13.30 Orașele lumii (do) 14.00 Știri 
14.20 Film (f/r) 16.00 Fir întins 16.30 Film (s) 17.00 
între prieteni (em. pt. tineri) 18.00 Film (s) 19.00 
Observator 19.45 Film 21.30 Film (s) 22.00 Film 
(s) 22.30 Nici o clipă de plictiseală (s) 23.00 
Holywood Top Ten (em. muz.) 0.00 Film (s) 0.40 
Film 2.15 Teleshopping 2.45 Observator (s) 3.25 
Film (s/r) 3.55 Film (s/r) 4.25 Film (r)

7.00 D.a. 8.00 Povestea magică 8.30 Film (s) 
9.00 Film (s) 10.00 Film (r)12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Generația PRO: O căsnicie perfectă 
(s); înalta societate (s); Sport și muzică; 
„Walker, Hercule, Xena (s) 18.15 Adevărul gol 
goluț (s) 18.45 Te uiți șl câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Film 22.25 Știrile PRO 
TV 22.30 Film (s, ep. 5) 23.30 Știrile PRO TV
23.45 Film (s, ep. 5) 0.30 Film 2.10 Știrile PRO 
TV 2.40 Film (s/r) 3.25 Film (s/r)
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7.00 Bună dimineața de la Cluj! 8.30 Lumină 
din lumină. 9.05 Film (s, ep. 3) 9.30 Film 
(d.a.) 10.00 Film (s) 10.45 Biserica satului 
11.00 Viața satului 12.30 Tezaur folcloric 
13.00 National Geographic (do): „Leii nopții 
africane” 14.10 Atlas 14.40 Turnul Babei 
17.00 Să nu uităm muzeul satului... (d, 
muzică populară) 18.00 D.a. 18.30 Film (s) 
19.00 Robingo (cs) 19.45 Tragerile LOTO 
20.00 Jurnal, sport, 7 zile în România 21.00 
Film 22.40 Coca-Cola. IRIS 20 de ani. Con
cert extrtaordlnar 23.40 Pariul Trio (alergare 
hipică) 23.45 Portrete în acvaforte 0.15 
Priveliști moldovenești (poem)

7.00 Film (s/) 8 00 Euronews 8.30 Film (s)
9.25 Filmele săptămânii 9.30 Ferestre 
deschise. Otravă lentă-deșeurile toxice 
10.35 Lecția de muzică (ș, ep. 3) 11.30 TVR 
lași 13.30 Memoria elixirului românesc 
14.00 Fotbal 15.35 D.a 16.00 Film (s, ep. 21) 
16.55 Film (s, ep. 125) 18.00 Alo, tu alegi! 
Puteți solicita în direct melodia preferată 
19.00 Ultimul tren. Totul despre 
întreprinderile mic! și mijlocii 20.00 Film 
(s, ep. 3) 21.00 Em. de act. fotbalistică 0.30 
TVM. Mesager 

7.00 Știri 7.10 Film (s/r) 8.00 Fir întins (r) 8.30 
Film (s/r) 9.00 D.a. 9.30 D.a. 10.00 Film (s) 10.30 
Film (s, ep. 1) 11.10 Controverse Istorice (do) 
11.40 Spirit și credință 12.10 Vedeta în papuci 
12.50 Caleidoscop (div.) 14.00 Știri 14.10 Film 
(s) 14.55 O femeie-un bărbat șl jumătate 15.20 
Film (r) 16.30 Film (s) 17.00 Millennium 17.45 
Film (s) 18.15 Printre rânduri 19.00 Obs.-Sinteză 
știri 19.45 Film 21.30 Film (s, ep. 6) 22.00 Film 
(s, ep. 11) 23.00 Film (s, ep. 27) 0.00 Film 1.50 
Film (s/r) 2.50 Obs.(r)

7.00 D.a. 9.00 Film (s) 9.30 Super Abracadabra 
11.00 Film 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Film (s)
13.30 Film (s) 14.00 Film 15.30 Secția veselă 
(umor cu Rowan Atkinson) 16.00 Chestiunea 
zilei-retrospectiva săptămânii 16.30 Lumea 
filmului 17.00 Film (s, ep. 5) 17.45 Film (s, ep. 
11) 18.30 Film (s, ep. 92) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Film 21.55 Știrile PRO Tv 22.00 Film (s, 
ep. 5) 22.30 Știrile PRO TV 23.00 Procesul etapei 
2.00 Fotbal 3.30 Știrile PRO TV (r) 4.00 Film (r)
5.30 Film (s/r) 6.00 Te uiți șl câștigi! (cs/r)

I
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0 LUCRARE CARE AR FI SALVAT ZECI DE MII 
DE FAMILII DE LA DEZASTRE FINANCIARE

Zeci de mii de cetățeni și-au văzut spulberate economiile pentru că nu 
au știut că plasamentele în fondurile mutuale au un grad ridicat de risc.
Zeci de mii de, cetățeni au fost ruinați de dezastrele financiare ale unor 
bănci. Aceasta pentru că nu au știut că nu se recomandă ca economiile 
să fie depuse la o singură bancă.
Sute de mii de cetățeni nu cunosc multiplele posibilități de a plasa 
economiile bănești cât mai profitabil, la adăpost de inflație și riscuri 
greu de anticipat.
Dacă vă pasă de economiile dvs. Bănești, nu mai pregetați!

Există această lucrare care vă poate ajuta să vă puneți 
BANII LA ADĂPOST de escroci, de devalorizare, de pagubă!

ACHIZIȚIONEAZĂ
9

Cu plata pe loc autoturisme tipuri noi, avariate.
VINDE

Cele mai diversificate piese fi subansamble de autoturisme 
din anul 1990 până în prezent, la prețuri accesibile.

ACUM PUTETISÂ OBȚINEȚI POSTUL DORIT!
I * >

pentru cei nemulțumiți de actualul loc de muncă 
J pentru tineri absolvenți 

v pentru șomeri
Această lucrare vă ajută:

•să eliminați lucrurile inutile • să evitați greșelile • să vă autocunoașteți 
•să vă faceți un proiect profesional adecvat • să vă prezentați oferta convingător 

•să obțineți postul dorit.
Supliment:

99 de trucuri și șpiluri pe care dacă le veți aplica, veți câștiga mult în viață.

Arad, Str. Șiriei, Nr. 8

1.980.000
(TVA indus)

Tel.: 092-249558/249556
057-232647/250268

I TALONUL DVS. DE COMANDĂ
I DA! Vă rog să-mi expediați în sistem ramburs (plata la primire).
| □... ex. din lucrarea «GHID PRACTIC PENTRU MICII INVESTITORI», la prețul de 24.900 lei/ex., la adresa de mai jos. 
. [5013]
1 □... ex. din lucrarea «CUM SĂ-ȚI (RE)GĂSEȘTI O SLUJBĂ», la prețul de 19.900 lei/ex., la adresa de mai jos:

I ®
INume.......................................Prenume........................................... Ocupația................................ Firma .
Localitatea......................................  Str................................................................................ Nr.............Bl.

| Cod................ Județ.....................................................Tel.:...........................................................Fax:.......
Expediați acest talon pe adresa: RENTROP & STRATON, C.P. 46, O.P. 54, București, Sector 1

sau prin fax la nr. (01)3112635; 3112812. Primim comenzile dvs. și latei.: (01)6142515; 3112834 - Serviciul Clienți.

Prenume
.........Str.

Ocupația

(1522) I
I
I

.Et...........Sc............. Ap.......I
I
I

(1523)

BORMAȘINA KRESS
PSX 650 V* S
860 W, Mmm

ȘIRAXS.R.L.
DEVA Sir. LIBERTĂȚII Bl. 14, parter, tel: 054/233.501

Direcția Generală de Muncă și Protecție Socială a județului Hunedoara
Situația locurilor de muncă vacante. la data de 15.10.1997

AGENT COMERCIAL 11
AGENT DE ASIGURARE 9
AGENT RECLAMĂ PUBLICITARA 30

ANALIST 1
ARHITECT 5
ARHITECT URBANIST. PEISAGISTICA Șl AMENAJAREA TERITORIULUI 3
ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2
BARMAN 12
BRUTAR 17
BUCĂTAR 5

COFETAR 10
CONFECȚIONER ARTICOLE DIN PIELE Șl ÎNLOCUITORI 120
CONFECȚIONER TRICOTAJE DUPĂ COMANDA 11

CONFECȚIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 82
CONSILIER ECONOMIC x 1
CONTABIL 3
CONTABIL ȘEF 2
CROITOR 63
CROITOR CONFECȚIONER ÎMBRĂCĂMINTE DUPĂ COMANDA 21
CUSATOR PIESE DIN PIELE Șl ÎNLOCUITORI 4

cusAtor piese la Încălțăminte 20
DEPANATOR DE APARATE RADIO Șl TV, REDRESOARE Șl AMPLIFICATOARE 1 
DEPANATOR DE APARATE RADIO Șl TV. REDRESOARE Șl AMPLIFICATOARE 1 
DESENATOR TEHNIC 1
DULGHER PENTRU CONSTRUCȚII * 11

ECONOMIST IN INDUSTRIE 1
ELECTRICIAN AUTOMATIZĂRI Șl FORȚA 1

ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE Șl REPARAȚII 4

ELECTROMECANIC ELECTROALIMENTARE 13
FAIANȚAR 5
FARMACIST 1
FEMEIE DE SERVICIU 2
FOCHIST LA CĂLDĂRI PENTRU ÎNCĂLZIRI CENTRALE 1

FREZOR UNIVERSAL - 1
INGINER CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE Șl AGRICOLE 5
INGINER CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE 5
INGINER CONSTRUCTOR INSTALAȚII 1
INGINER DE CERCETARE IN CONSTRUCȚII CIVILE. INDUSTRIALE Șl AGR'lCOLE 1 

INGINER DE CERCETARE IN PRELUCRAREA LEMNULUI 1

INGINER DE INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI 1
INGINER ELECTROMECANIC . 5
INGINER ELECTRONIST. TRANSPORTURI, TELECOMUNICAȚII 2
INGINER MECANIC . 6
INGINER TEXTILE, PIELĂRIE - 1
INGINER TRICOTAJE, CONFECȚII ■ 1
INSTALATOR APA, CANAL 7
INSTALATOR FRIGOTEHNIST 2
JURISCONSULT 1
LABORANT DETERMINĂRI FIZICO-MECANICE 1
LĂCĂTUȘ MECANIC 33
LĂCĂTUȘ MECANICA FINA . 1
MACARAGIU 4
MAISTRU IN INDUSTRIA TEXTILA, PIELĂRIE 1
MAISTRU MECANIC 1
MECANIC AUTO 11

• MEDIC DE SPECIALITATE 1
MUNCITOR NECALIFICAT 61
MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA 7
MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE Șl SEMISOLIDE 2 
OPERATOR LA FABRICAREA MEZELURILOR 2
OSPĂTAR (CHELNER) 19
PATISER 5
PAZNIC 22
SECRETARA 1

ȘOFER AUTOBUZ 16
ȘOFER DE AUTOTURISME Șl CAMIONETE 7
STRUNGAR UNIVERSAL 5
SUDOR AUTOGEN 8
SUDOR ELECTRIC 5
SUPRAVEGHETOR JOCURI (CASINOURI) 1
TAXATOR X 1
TEHNICIAN ARHITECT 1
TÂMPLAR MANUAL 6
TÂMPLAR UNIVERSAL 21
TINICHIGIU CAROSIER 1
TRACTORIST ' 2

TRADUCĂTOR (STUDII SUPERIOARE) 1
VÂNZĂTOR 38
VOPSITOR AUTO ‘ 1
ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 22
ZUGRAV. VOPSITOR 13
TOTAL LOCURI DE MUNCĂ 834

NOTĂ: Informații despre locurile de muncă vacante comunicațe de către Oficiul de Forță de Muncă și Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Biroul Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documentare, Clubul 
Șomerilor Deva, precum și la Birourile de Forță de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, in zilele de luni, marți, miercuri, joi, intre orele: 8.30-14.30.



Cuvântul liber

DECESE

ANIVERSARE
© La împlinirea vârstei de 
60 ani și ieșirea la pensie a 
dragului lor Dragulescu Ion 
Marcel, soția Nuța,fiicele 
Marcela și Adriana, ginerele 
Gabriel,împreuna cu adorații 
nepoți Andrei și Cristian îi 
urează La mulți ani 
sănătate ’(3294)

VANZÂRI/CUMPÂRÂRI

garsonieră, parter, 
Deva. Informații 
173, tel. 627840

DIVERSE
* Schimb Dacia break 89 cu 
Dacia papuc.Vând loc 
casa,cu fundație Chimindia 
(15 km.Deva).Tel. 226386, 7- 
11,20-23.(1118)

Și

cu

video 8 
Passat, 
Passat,

* Vând casă, grădină, gaze. 
Simeria, D.Gherea, 24, tel; 
661422 (3338).
* Vând cameră
Sabba,talon VW 
piese VW
comodă.Tel.224667, 222747 
(3315)
* Vând garsonieră recent 
amenajată, imbunătățiri, 
cartier Micro 15, bl.Z.1, etaj 
3,
* Vând Mercedes Cobra 220
Diesel, numere noi, carte 
identitate,4200 DM,
negociabil. Tel.611856 (3351)
* Vând urgent Lada 1200, 
numere noi, CI, 2000 DM, 
negociabil. Tel. 611856 
(3351)
* Vând urgent apartament, 
Bejan, bl.61, ap.34, 
16.000.000 lei .Tel. 627048, 
625559 (3352)
* Vând apartament două 
camere, complet mobilat, 
Micro 15, bl.66. Tel.226179 
(3355)
* Cumpăr apartament două 
camere, sau garsonieră.Ofer 
40.000.000 lei. Vând video 
recorder. Tel .217331 (3359)

* Vând casă, grădină în 
Bîrsău, 
central 
Bîrsău
(3365)
* Vând Peugeot GRX 1990 
avariat, înmatriculat, 
talon.Tel. 545875 (3367)
* Vând casa, curte gradina, 
localitatea Sîntandrei, preț 
negociabil. Tel 673191 (3124)
* Vând apartament doua 
camere parter
imbunatatiri, Dacia. Tel. 
623365(5121)
* Vând Renault 16, in stare 
de funcționare, preț 
3.500.000.Tel. 613609 (3119)
* Vând casa sat Aurel Vlaicu, 
nr.75. Informații la nr.197 
(3104)
* Vând spațiu comercial cen
tral in Deva str.Libertății bl.24 
vizavi de Comtim, in 
suprafața de 35 mp.Tel. 
218801, sau 621028 (3380)

PIERDERI
* Pierdut chitanțier nr.4751 - 
4800, aparținând SC Faldo 
Mibest Corn SRL Deva.Se 
declara nul. (3350)
* Pierdut legitimație serviciu 
eliberata de RAGCL Deva pe 
numele de Laszlo Anton.Se 
declara nula (3360)

ÎNCHIRIERI
* Ofer pentru închiriat 
apartament central
tel.216399,după ora 15 
(3364)

JLT | i Deva,' Santuhalm Nr. 71D
1 ______ TEL: B2 02 15

compoter^ : 23 33 1fl |

<>■

consumabilCALCULATOARE
IM ORICE CONFIGURAȚIE

EXEMPU: Calculator I Cyrix 686 PR1664- I 
cu monitor color=

4.650.000 iei + TVA

Angajăm tineri sau tinere pasionate de calculatoare pentru service șl secretariat

/S.C. „CETATE” S.A. DEVA X
Vinde la Licitație publică în ziua de 20 octombrie 
1997, ora 11.00 un autoturism, marca DACIA 1310- 
BREAK, proprietatea debitorului S.C. „DORINA 
ALIMEX-ABC-Simeria în localitatea CHIMINDIA, nr. 
19, corn. HĂRĂU.
Licitația se face prin Tribunalul Hunedoara-Deva. 

^Informații suplimentare la telefon: 214225 (0913615^

OFERTE DE SERVICIU
* Profesor meditez 
matematica. Tel. 217612 
(3302)
* Daca doriți venituri 
suplimentare cu posibilități 
nelimitate.Contactati-ne la 
telefonul firmei 220719 sau 
092294252 (3261)
* Angajam șoferi categ.B si 
C necasatoriti cu 
disponibilitatea deplasării in 
străinătate. Informații tel. 
233454, 092227600 (3321)
* Angajam șofer cu categ.B 
C E cu vârsta intre 28 - 35 
ani,studii medii,vechime4 
minima 5 ani meserie. Relații 
str.A Vlaicu nr.19 Deva 
(3301)
* Angajam vânzător 
magazin scule electrice si 
motounelte in Deva. Condiții 
barbat maxim 35 ani. 
Informații 230613, 219348 
(3309)
* Meditez engleza orice 
nivel, admitere, emigrare.Tel. 
621609 seara (3126)

* Părinții,soția,copiii si 
întreaga familie, cu pro
funda durere amintesc ca a 
trecut un an de la nedreapta 
despărțire de omul minunat 
si deosebit,medicul 
excepție care a fost

dr. IOAN EUGEN 
TIVARUS

de

pios si îndurerat omagiu 
celui pe care-l vom păstră 
veșnic in sufletele si 
gândurile noastre. (3127) 
* Soția Doni anunța ca 
sâmbătă 18 octombrie 1997 
orele 11,30 la mormântul 
din cimitirul Bejan va avea 
loc parastasul de 6 
săptămâni al dragului meu 
sot

SILVIU THIRTHEU

Flori si lacrimi pe mormântul 
tau. Odihnește in pace 
suflet bun si drag. (3361)

Direcția Generală de Muncă și Protecție Socială 
Hunedoara - organizează prin Centrul de Calificare 
Recalificare și Perfecționare a Șomerilor, cursuri de 
calificare în specialitățile „REdactorTV și Operator 
TV” cu șomeri sau alte persoane interesate care 
desfășoară activitate în domeniu.
Relații suplimentare la Direcția Generală de Muncă 
și Protecție Socială a județului Hunedoara Birou 
Formare Profesională str. 1 Decembrie nr. 12, 
telefon 217048, interior 116 și 23.11.01 Centrul de 
Calificare Recalificare și Perfecționare ai Șomerilor 
- din Deva str. T. Maiorescu nr.2.

S.C. Agorturism SRL Hațeg
Vinde
- tractoare U 650
- mașini agricole aferente
- produse agricole: grâu, cartofi și orzoșică.
Prețuri negociabile. Informații la telefon 777183

MIDAL GROUP
Caută DISTRIBUITOR în Hunedoara, firmă 
specializată în SERVICE, INSTALAȚII 
FRIGORIFICE
Sunați acum la 01/6138482 sau 01/6155070.

SOCIETATEA DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ CARMETAPLAST DEVA S.A.F
cu sediul în Deva, str. E. Gojdu, nr. 73, organizează
LICITAȚIE PUBLICĂ
pentru vânzarea unor mijloace fixe din dotare.
Licitația va avea loc la sediul societății, în fiecare zi de luni, ora 15.00, începând 
cu data de 27.10.1997.
Informații suplimentare asupra mijloacelor fixe scoase la licitație și a modului 
de desfășurare a licitației pot fi obținute la Compartimentul Mecano-Energetic, 
sau la telefoanele: 227106, 227107, interior 16.
Taxa de participare în valoare de 50.000 lei și garanția de 10% din prețul de 
pornire a licitației pot fi achitate la casieria societății, sau în contul 302520401 
deschis la B.C.R. Deva.

Consiliul de Administrație al SC CORATRANS SA 
Deva convoacă, în baza art.75 și 77 din Legea 31/ 
1990 modificată, adunarea generală a acționarilor 
pentru data de 04.11.1997, ora 14,în sala de proto
col a societății din str.22 Decembrie nr. 118 (cămin 
nefamiliști),cu ordinea de zi:
1. Mutarea sediului societății;
2. Radierea art.23 din ,, Statutul societății" și art.22 
din ,, Contractul" de societate,urmare îndepliniri, 
integrale a obligațiilor față de F.P.S.;
3. Delegarea unor competente a consiliului de 
administrație, conform Ordonanței de urgentă nr.32/ 
1997.

FILIALA ELECTROCENTRALE HAȚEG
Organizează licitație publică deschisă ’cu strigare 
pentru vînzarea următoarelor mijloace fixe:
- electrostivuitor BALKANCAR - preț pornire 
2.645.553 lei;
- electrocompresor - preț pornire 1.175.242;
Licitația va avea loc la sediul F.E. Hațeg în data de 
17.11.1997 ora 10.
în caz de neadjudecare licitația se va repeta 
săptămânal în ziua de luni.
Mijloacele fixe pot fi văzute la sediul F.E. Hațeg. 
Relații suplimentare la telefon 054/224953 interior 
124. Taxa de garanție este de 10% din prețul de 
pornire al mijlocului fix solicitat a fi cumpărat, iar taxa 
de participare este de 200.000 lei, care se achită la 
caseria unității până în ziua licitației inclusiv.

S.C. „DECEBAL” S.A. (INDUSTRIA CĂRNII) 
DEVA
Livrează din Abatoarele Deva, Hațeg, Petroșani 
preparate din carne cu termen de achitare în 7 zile. 
Se asigură transportul gratuit.
Comenzile se pot lansa la telefoanele
211760, 1, 2-213322 - sediu societății 
212520-213224 Abator Deva
770660, 1 - Abator Hațeg 
542893-542051 Abator Petroșani

COLEGIUL UNIV. PEDAGOGIC BLAJ
SPECIALIZAREA: INSTITUTOR - DESEN. 
AUTORIZAT PRIN HOT[R\REA DE GUVERN NR. 
294/1997
ORGANIZEAZ[ CONCURS DE ADMITERE,
]n zilele de 17 ;i 18 octombrie 1997, pentru cursuri 
f[r[ frecvenȚ
Informa'ii suplimentare la secretariatul Universitfii din 
Str. Dr. Vasikle Suciu nr. 26, Blaj, Tel.> 058/781231.

GRUPUL ȘCOLAR DE TRANSPORTURI Șl 
TELECOMUNICAȚII „TRANSILVANIA” DEVA
Angajează - maistru instructor conducere auto, 
autorizat pentru categoriile B,C și E.
Informații suplimentare la secretariatul liceului 
telalfon 054/221591

BEST ROMANIAN LEASING AND CREDIT SRL
Angajează director reprezentanță plan local. Cerințe 
: vârsta maximă 35 ani cunoștințe limba engleză, 
experiență în organizarea compartimentului vânzări, 
permis categoria B.
Se oferă condiții de lucru și salarizare avantajoase. 
C.V. la tdl/fax 01 3227070-3227071

DIRECȚIA SANITARĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA - DEVA
Anunță agenții din județul Hunedoara că în conformitate cu prevederile art.108 
și 109 din Ord.Guvernului nr.11/1996 și Legea nr.108/1996 au obligația să 
depună declarație lunară privind contribuția la Fondul Special pentru sănătate 
în termen de 20 zile de la expirarea lunii pentru care se datorează contribuțiile. 
Declarațiile se depun la sediul Direcției Sanitare a județului Hunedoara - 
Deva.str.22 Decembrie,nr.58,zilnic între orele 8-12, până în 20 ale lunii.
Nepunerea declarațiilor la termenul stabilit se sancționează potrivit Legii 87/ 
1996 pentru combaterea evaziunii fiscale.

Deva.Se
Anton.Se

