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în disputa cu o femeie, cel mai 

puternic argument al bărbatului este 
tăcerea.
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11 CUVÂNTUL 
% LIBER

în iarna 1985-86, Ion 
D.SÎrbu nota în memo
rabilul său jurnal, apărut 
abia postum (1991):,, Mao 
și dictatura sa au murit. 
China se trezește. Surdo- 
muții dictaturii încep să 
simtă plăcerea de a vorbi. 
Din ce în ce mai tare. (Și 
de a se îmbogăți , de a 
fura și de a fi libertini și 
stricați. Libertatea e soră 
cu libertinajul. Era la 
romani - este astăzi la

tatea ce li s-a dat sau li s- 
a re-dat, ca un dar de la 
Dumnezeu?

Libertatea înseamnă 
dreptul de a fi tu însuți, 
fără a-i stânjeni pe cei
lalți. O definiție pe cât de 
simplă, pe atât de 
pretențioasă, cu extrem 
de multe conotații și 
implicații în toate pla
nurile vieții individuale și 
sociale. Din păcate cei 
mai mulți oameni iau în
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interviu cu di. Gheorghe 
Barbu, președintele 
Consiliului județean 

Hunedoara

- Cu puțin timp în urmă ați 
efectuat o deplasare în 
străinătate. Unde și în ce scop ?

- Am condus o delegație, din 
care au făcut parte opt consilieri 
județeni, un reprezentant al 
serviciului de relații externe de la 
Consiliul județean și directorul 
Camerei de comerț și industrie 
Hunedoara-Deva, în Italia, Franța 
și Elveția, răspunzând astfel 
invitațiilor venite de la admi
nistrațiile regionale și cântonale 
cu reședința în orașele res
pective. Mai întâi, la Roma, 
delegația Asociației președinților 
consiliilor județene din România - 
din care a făcut parte și echipa 
hunedoreană - s-a întâlnit cu 

OLE, OLE, „DECEBAL" - VICTORIE!
Sala Sporturilor Deva a una artistică și sportivă 

fost marți după-masă scena Fiecare liceu a fost 
unui concurs-show în reprezentat de o echipă de 4 
premieră pentru municipiul elevi (câte un olimpic 
nostru. cîștigător în fazele naționale

în organizarea TVR și un profesor. Juriul formai 
Timișoara s-au întrecut echi- din Mihaela Grosu, de la Ra^ 
pele liceelor „Decebal” și dio Deva, Sorin Blada 
,,Traian” în cadrul corn- directorul Radio Unu și Alir 
petiției „Care pe care”. Suciu, viceprimar, a avut c 
Emisiunea realizată de sarcină foarte dificilă în 
Adrian Cireap și prezentată departajarea concurenților, 
de Florin Mihoc s-a des- ocupanții locului I repre- 
fășurat într-o atmosferă zentând județul în faze 
incendiară.Cu mult înainte următoare a concursulu 
de începerea înregistrării, „Care pe care”, organizat în 
sala devenise neîncă- zona de vest a țării 
pătoare, era un adevărat Câștigători, datorită spon 
vacarm. Susținătorii din cele taneității lor la probele 
două licee, dirijați de însăși teoretice, căci la partea cui 
directorii acestora, scandau tural-sportivă am fost de- 
„Hai Traian”, „Ole, ole, ole, pășiți de cei clasați pe locu 
ole, „Decebal” - victorie”. II, au fost desemnați de 
Fețe pictate cu inițialele cebaliștii. Ei au obținut ur 
liceelor, pancarte (pe care se premiu de 1,5 milioane lei 
putea citi „Noi suntem produse de 2,5 milioane lei 
realiști, cerem imposibilul”, iar învinșii câte un calculatoi 
„Decebal” - am fost și șl produse Kandia valorânc 
suntem primii” ș.a.), 1,5 milioane lei plus 500.00C 
fanioane, stegulețe, baloane, de lei acordați în nume 
tobe, fluiere, coifuri, tot propriu de dl Alin Suciu 
arsenalul unei susțineri viceprimar.
originale și furtunoase. Nu A fost o după-amiaze 
lipseau nici animatoarele - o furtunoasă, chiar dacă ni 
trupă de majorete toți participanții au plecai 
decebaliste și un (de fapt o) acasă la fel de entuziaști c< 
clovn de la „Traian”. în timpul concursului, câne

Concursul a avut mai toți au fost colegi, inclusiv 
multe probe: întrebări puse „dascălii” lor copilărindu-se 
de elevi dascălului din și susținându-și din 
echipajul advers, câte 4 răsputeri echipajele, 
întrebări de cultură generală, 
propuneri ale tinerilor, câte Viorica ROMAN

președintele Conferinței pre
ședinților regiunilor din Italia, 
omologul președintelui Asociației 
noastre. Au fost discutate 
posibilități și modalități de 
colaborare între cele două 
organisme, mergând mai departe, 
până la asocierea, înfrățirea unor 
județe din România cu regiuni din 
Italia. S-au abordat chestiuni 
legate de administrația locală, 
respectiv regională, probleme 
economice, sociale, de gos
podărire și urbanism. Asemenea 
subiecte au revenit și în discuțiile 
purtate la Primăria din Milano, în 
dialogurile avute cu reprezentanți 
ai unor firme și cu oameni de 
afaceri interesați în relații de 
cooperare cu parteneri români. 
Urma să ne deplasăm apoi la 
Lazio și Genova.

- Și nu v-ați deplasat?
- Eu personal nu, deoarece 

aveam stabilită o întâlnire în 
cantonul Jura, din Elveția, în baza 
unui program de parteneriat 
stabilit anterior, județul Hunedoara 

întreținând relații solide cu 
cantonul Jura de mai mulți ani. 
Trebuia să particip aici, și am 
participat, apoi într-un oraș 
francez vecin, la o interesantă 
instruire pe teme ale ad- 
minisatrției publice, așa cum se 
desfășoară această activitate 
în Elveția și în Franța. Vreau să 
spun că avem multe de învățat 
de la ei. Din toate punctele de 
vedere.

-In ce a constat, concret, 
instruirea ?

- într-un program dens, de 
cinci zile am luat cunoștință 
despre atribuțiile cantonului 
Jura în agricultură, urbanism, 
finanțe, transporturi, deșeuri, 
turism etc. Am avut o întâlnire 
și cu ministrul economiei din 
Jura - aceasta fiind o adevărată 
Republică, cu guvern propriu, 
cu alte instituții, cu o constituție 
a ei, dar care se integrează în 
Constituția Federală. Am fost 
primiți, de asemenea, la 
Parlamentul Federal.

Interviu realizat de 
Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

CURSURI DE CALIFICARE 
PENTRU RROMI

Dl Nicolae Bologa, 
vicepreședinte pe țară a 
Uniunii Generale a Romilor, 
ne-a comunicat o veste 
care, sperăm, îi va bucura 
pe marea majoritate a 
membrilor acestei etnii: Fi
liala din Timișoara a 
Fundației Soros, împreună 
cu Direcția Județeană Hu
nedoara pentru Probleme de 
Muncă și Ocrotire Socială și

FLASH
• A 30-A ANIVERSARE

Școala „Andrei Șaguna"
Deva (nr.4) sărbătorește, în 
zilele de 24-25 octombrie 
1997,30 de ani de la înființare. 
Sărbătorirea prilejuiește o 
serie de manifestări: întâlnirea 
între generații, lansarea 
numărului omagial al revistei 
„Crisalide”, simpozionul 
„Andrei Șaguna", spectacol 
aniversar, o expoziție, dez
velirea unei plăci ani
versare. (V.R.)
I ___________

7 ■ Hibrizi noi de x 
porumb pentru 1998

Pentru primăvara anului 
viitor sunt recomandați cul
tivatorilor de porumb din 
județul nostru trei noi hibrizi 
marca Pioneer. Este vorba des
pre hibrizii Benlcla, Monesa și 
Clarlca, aceștia având com
portare corespunzătoare și 
fiind verificați în condiții de 
producție similare celor din 
județul nostru.(N.T.)

■ Sunt oare de vină 
topografii?

Mi-a fost dat să o aud și pe 
asta, adică faptul că acum, 
după patru ani de la măsurarea 
șl împărțirea pământului în 
satul Crlstur, aparținător mu
nicipiului Deva, s-au născut o 
serie de dispute în care se dă 
vina pe topografi, aceștia fiind 
chemați pe la poliție să dea 
explicații ce și cum s-au pe
trecut lucrurile. Este un mod 
cel puțin ciudat a căuta țapi 
Ispășitori în altă parte,în vreme 
ce răspunderea efectivă pentru 
aplicarea Legii 18/1991 revine 
nemijlocit comisiei locale con
stituite în acest scop, cât și 
primăriei municipiului. Să nu 
ne mire atunci că în asemenea 
conjunctură și practici se 
găsesc tot mai puțini șl cu 
greu topografi care să lucreze 
în condiții vitrege șl cu salarii 

^derlzoril(N.T.)._____________ j

Uniunea Generală a 
Rromilor, organizează 
cursuri de calificare pentru 
tinerii rromi, în diverse 
meserii. Cei ce vor in
formații suplimentare re
feritoare la această 
problemă se pot adresa 
birourilor Forță de Muncă 
și Șomaj din Deva, 
Orăștie, Simeria și Hu
nedoara.

Traian Bondor

• EXROZITIE CU 
VANZÂRE

Filiala de Cruce Roșie a 
județului Hunedoara orga
nizează în data de 25 oc
tombrie a.c., la ora 9, o ex
poziție cu vânzare, la sediul 
său din Deva, Aleea Viitorului, 
nr.4. La prețuri umanitare cei 
interesați își pot cumpăra 
articole de îmbrăcăminte.(V.R.)

• CONFERINȚĂ DE 
PRESA’

în cadrul conferinței de 
presă ce a avut loc ieri, 23 
octombrie a.c., în organizarea 
Filialei județene Hunedoara a 
Uniunii Democrate Maghiare

chinezi, va fi și la mos- 
coviți.)” Ion D. Sîrbu a 
murit cu trei luni înaintea 
Revoluției din Decembrie 
1989, astfel încât n-a mai 
apucat să vadă cum și 
surdo-muții dictaturii cea- 
ușiste descoperă plăcerea 
de a vorbi din ce în ce mai 
tare, de a se îmbogății și 
de a fura cât încape (că și 
în dictatură furau, dar mai 
cu măsură), de a fi libertini 
și stricați.De unde oare 
această apucătură a oa
menilor de a terfeli liber- (Continuare în pag. 2)

din România, au fost pre
zentate dezbaterile Con
gresului al V-lea al U.D.M.R., 
ce a avut loc la Târgu Mureș, 
și Programul economic al 
U.D.M.R. privind ieșirea Ro
mâniei din starea în care se 
află. Organizatorii - membri ai 
conducerii filialei - au răspuns 
cu amabilitate numeroaselor 
întrebări ale ziariștilor. Asupra 
evenimentului vom reveni.fTr. B.)

• MÂINE. LA STADIONUL 
„CETATE” - DEVA

Mâine, de la ora 11,00, 
iubitorii și simpatizanții fot
balului își pot da întâlnire la 
stadionul „Cetate” din Deva 
pentru a viziona partida Vega 

considerare doar prima ei 
parte, ignorând, voit sau 
din neștiință, condi
ționarea din partea a 
doua. Acestora le lip
sește bunul simț sau 
educația sau și una, și 
alta. Aserviți exclusiv 
aspirației de a fi ei înșiși, 
dând deplină libertate 
pornirilor obscure ances
trale („instinctelor ba
zice”) care zac în orice

Radu CiOBANU

l

- Gloria Reșița, din cadrul 
seriei a ll-a, Divizia B.(S.C.)

• PENTRU MICII 
FOTBALIȘTI

Cum spunea dna dr. 
Edith Stoica, la cabinetul 
medical particular S.C. 
„Rosenheim Med” S.R.L. 
din Simeria se asigură 
asistență medicală micilor 
componenți ai echipei de 
fotbal a copiilor - Asociația 
Tehno Simeria. (E.S.)

FLASH
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om, fără a ține seama de 
ceilalți, pe care îi ignorează 
ori îi sfidează, ei compromit 
conceptul de libertate, 
pervertindu-l la condiția 
joasă, sub demnitatea 
umană, a libertinajului, 
îndeobște e considerată a 
aparține libertinajului doar 
luxura, desfrâul. Dar și 
„pohta" de putere, ambiția 
scelerată de a-i umili pe 
alții, sfidarea legilor se 
înscriu în aceeași sferă 
conceptuală. Iar atunci 
când libertinajul depășește 
nivelul cazurilor individuale, 
dobândind dimensiuni so
ciale societatea intră în 
criză și e amenințată de 
anarhie. Este exact ceea ce 
se întâmplă la noi, acum. 
Anarhia era considerată de 
Platon ca fiind situația limită 
a democrației. în anarhie, 
fiecare vrea să-și impună 
propria voință și să-și 
satisfacă propriile interese 
și pofte.în același timp, 
guvernul intră în criză de 
autoritate și, pentru a-și

Urmând traiectoria impusă de 
tranziție în întreaga țară, adică 
una de involuție accentuală față 
de 1989, se constată că nici 
sectorul Zootehnic din județul 
nostru nu face, cu mici excepții, 
notă aparte. Radiografia făcută 
(pe baza unei recente analize a 
DGAA) pune în evidență faptul că, 
în privința efectivelor, la începutul 
lunii septembrie, față de 1 ianu
arie a.c., s-au înregistrat - fapt 
oarecum îmbucurător, unele creș
teri la speciile bovine, porcine și 
ovine, acestea fiind de 5,24 și, 
respectiv, 10 procente, dar la 
păsări total diminuarea este de 
peste 40 de procente. Cu toate 
acestea, este de relevat că, față 
de programul de opt luni, există 
mari diferențe în minus la 
efectivele de ovine și de păsări în 
special.

Referitor la principalii in
dicatori de producție, este de 
semnalat faptul că la carne s-au 
realizat 15285 tone, din care 
peste 83 la sută provine din 
sectorul privat. Rezultatele sunt 
sensibil influențate în minus de 
îndeplinirea numai în proporție de 
51 la sută a programului la carnea 
de pasăre, fapt datorat căderii 
S.C. Avicola Mintia, unitate care 
deținea ponderea în apro
vizionarea populației județului cu 
acest produs. De asemenea, la 
producția de ouă sectorul privat a 
contribuit cu 86 la sută, respectiv 
cu peste 40 mii. bucăți, din care 
însă numai 14,6 mii. reprezintă 
valorificarea la piață, diferența 
fiind destinată consumului pro
priu

în ceea ce privește producția 
de lapte de vacă, aceasta a fost 
de 889 mii hl, la care sectorul de 
stat a contribuit cu mai puțin de

VINERI, 24 octombrie 
TVR I

6.00 România: ora 6 fixl 9.00 TVR Cluj- 
N. 10 05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Secretul (r) 13.00 Conviețuiri 13.30 
Sănătate, că-i mai bună decât toatei (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) 18.00 D.a
18.30 Treptat, treptat (s) 19.00 Sunset 
Beach (s) 20.00 Jurnal 21.00 Amprenta 
adevărului (dramă SUA 1993) 22.40 
Reflecții rutiere 23.00 Jurnal 23.15 
Magazin sportiv 23.30 Canary Wharf (s) 
23.55 Romanța amintirilor... și amintirea 
unor mari Interpreți 0.15 Forța lăuntrică 
(f. SUA 1996)

TVR 2
7.00 TVM Telematinal 8.00 Euronews

8.30 Canary Wharf (r) 8.55 Dr. Quinn (r)

9.55 în flagrant (r) 10.55 Ecoturism (r) 
12.00 Sunset Beach (r) 12.45 Timpul 
Europei (r) 13.30 SOS Patrimoniul cul
turali (r) 14.00 Bank-Note (r) 14.25 TVR 
Cluj-N 15.10 Limbi străine: italiană, 
engleză 16.00 Micaela (s) 16.55 Cristal (s) 
18.00 Pentru dvs. doamnăl 19.00 
Contemp-Art. O nouă viziune asupra 
obiectului 20.00 Secretul (s) 21.00 
Roblngo 2 (cs) 21.40 Vânare de vânt 22.20 
Nocturna sportivă 23.05 Ai ruj pe guler 
(s) 0.00 Box. CM, semifln. (înreg.) 1.00 
TVM Mesager

convergențe din lumea sportului 17.00 
D.a 17.30 Telerebus 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator 
19.45 Ce-i al tău e și al meu (co. Austra
lia 1996) 21.30 Nash Bridges (s) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții.

ANTENA 1
6.30 Tele-DImineața 9.40 Cronici 

paranormale (r) 10.30 Umbre din trecut 
(f/r) 12.20 Lumină călăuzitoare (s) 13.10 
D.a 14.10 Știri 14.00 Model Academy (s) 
14.50 Club Hawaii (s) 15.20 Divergențe -

PRO TV
7.00 Ora 7, bună, dimineațal 9.00 

Tânăr și neliniștit (r) 9.45 Sledge Ham
mer (r) 10.15 MASH (s) 10.45 Sport la 
minut 11.00 Beverly Hills (r) 12.00 
Melrose Place (r) 12.55 Știri 13.00 
Punctul pe I (r) 13.45 Urmărire generală 
(r) 14.15 D.a 14.30 Marla (s) 15.30 Tânăr 
și neliniștit (s) 17.15 Pro șl contra cu 
Octavian Paler 18.00 Rătăciți în tranziție 
19.00 Șii și câștigil (cs) 19.30 Știri 20.15 
Dosarele X (s) 21.15 Noaptea groazei II 
(f. fant. SUA 1989) 23.15 Știri 23.40 La

ANTENA 1 - DEVA
08.00 - 08.15 Știri locale (r)
09.30 - 10.15 Actualitatea (r)
10.15 ■ 10.30 Muzică, publicitate
17.30 -17.45 7 zile fără comentarii
17.45 - 18.00 Știri locale
19.30 - 19.45 Știri locale (r)

LA ORIZONT, TIRANIA
salva „imaginea” și a nu-și 
pierde electoratul, începe 
seria cedărilor și con
cesiilor, străduindu-se să 
satisfacă dorințele tuturor, 
fie ele cerințe firești oPi 
pretenții neobrăzate. Gre
șeală fatală, căci e urmată 
aproape instantaneu de 
haos generalizat. (Să nu 
confundăm totuși anarhia 
cu anarhismul teoretizat în 
veacul trecut de Proudhon 
și radicalizat de rușii 
Bakunin și Kropotkin.)

Pe aceeași curbă a 
involuției civice, a degra
dării libertății, o dată cu 
instalarea haosului, se fac 
auzite și întâile răgete ale 
tiraniei viitoare. Acestea 
sunt, așadar, cele trei 
trepte pe care urmează a le 
coborî o societate care-și 
bate joc de libertate: 
libertinaj-anarhie-tiranie. La 
un moment dat, peste ca
petele celorlalți, se înalță 
„tribunul", cel ce se visează 
de pe acum viitorul dictator. 
Cu glas de „tunet”, el se 
adresează „celor mulți” -

un procent. Deși producția medie 
pe cap de vacă este cu 3 pro
cente mai mare față de cea din 
perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, ea rămâne, totuși, la un 
nivel scăzut, fiind numai de 2289 
1 pe cap de vacă, ceea ce denotă 
că până la atingerea performanței 
de 5-6 mii l/an mai este încă un 
foarte lung drum de străbătut.

Fără a nega progresele înre
gistrate în privința organizării 
reproducției, trebuie să se țină 
seama de situația grea existentă 
(ca urmare a lipsei de resurse 
financiare) în ceea ce privește 
asigurarea reproducătorilor de 
rasă, cu valoarea biologică ridi
cată (la speciile de bovine și 

^vine^njȚnocbdeoșebiț^^^care.

RADIOGRAFIA 
ZOOTEHNIEI

HUNEDORENE
să fie acoperite efectivele din 
toate zonele geografice ale 
județului, ceea ce poate conduce 
la consecințe imprevizibile în 
sfera ameliorării raselor.

Datele analizate relevă, între 
altele, faptul că, în privința 
„performanțelor tehnice" în 
perioada din acest an la SC 
Avicola Mintia - unitate profilată 
pe creșterea păsărilor (unde la 31 
august a.c. FPS mai deținea 37 la 
sută din capitalul sociai, iar SIF - 
21 la sută) s-a obținut o producție 
medie de numai 43 ouă de la 
fiecare găină ouătoare, sporul 
mediu zilnic la puii de carne a fost 
de abia 6 gr, iar consumul spe
cific pe un kg de spor s-a ridicat 
la 7 kg furaje și pentru un ou la 
525 gr. Cu asemenea rezultate, 

cum altfel? - cărora le 
promite că-i va scăpa de 
hoți, de desfrânați, de 
străini, că va reteza nasul 
luat la purtare de unguri, 
dar, în primul rând, că va 
face „ordine”. Cum? Ca 
în China, ca în Iran: prin 
„tribunale ale poporului” 
care îi vor judeca public și 
în transmisie directă tv., 
pe stadioane, pe toți 
„trădătorii de neam". 
Sună „promițător”, nu? Și 
totuși, se vor găsi în
totdeauna zece la sută 
dintre „cei mulți” care 
să-l urmeze. Iar când gu
vernul nu e capabil să se 
trezească la realitate, ei 
pot ajunge la 50+1.

Un gânditor francez, 
citat de Petre Țuțea care- 
i uitase numele, zicea că 
anarhia este tirania ca
naliei de jos, iar tirania 
este anarhia canaliei de 
sus. Un adevăr pe care 
sper că nu vom ajunge 
să-l verificăm (din nou) pe 
pielea noastră.

--- 1)
se înțelege cu ușurință, nu se 
poate rezista în condițiile 
concurențiale ale economiei de 
piață.

în cazul SC Suinprod Orăștie 
se constată o situație mai 
favorabilă sub toate aspectele, 
deși niște datorii mai vechi și 
dobânzile bancare lasă amprente 
vizibile asupra situației econo- 
mico-financiare a firmei respec
tive. Nici în gelelalte societăți 
comerciale cu capital majoritar 
de stat nu se înregistrează 
rezultate deosebite, cauzele 
datorându-se în special politicii 
agricole de falimentare a acestor 
unități, în vreme ce nu se pune 
nimic în loc.

în viziunea specialiștilor de la 
DGAA a județului Hunedoara, 
pentru îmbunătățirea rezultatelor 
în zootehnie sunt necesare o 
serie de măsuri urgenfB* și 
eficiente având drept obiective: 
îmbunătățirea bazei furajere și a 
sistemului de nutriție a ani
malelor (inclusiv cu nutrețuri 
proteino-vitamino-minerale), 
ameliorarea .raselor, extinderea 
formelor de cooperare, inte
grarea producției, organizarea de 
cursuri de perfecționare și 
specializare pentru țărani și 
specialiști, adoptarea unei le
gislații .specifice agriculturii 
(inclusiv pentru specialiști), 
susținerea (pentru a asigura 
securitatea alimentară a 
populației) pe cât posibil a com
plexelor existente în funcție, de 
clarificare a situației fostelor AEI 
și utilizarea spațiilor zootehnice 
disponibile, stimularea interesului 
crescătorilor de animale pentru 
dezvoltarea zootehniei.

Nicotae TÎRCOB

(Urmare din pag. 1)

Peste tot am auzit lucruri 
interesante, am putut învăța un 
nou model de democrație și 
administrație publică.

- Cum spuneați, relațiile 
județului Hunedoara cu 
cantonul Jura durează de mai 
muiți ani și s-au concretizat în 
câteva rezultate pozitive.

■ Cu cantonul Jura, județul 
Hunedoara a avut două im
portante manifestări, suportate în 
cea mai mare parte de către el
vețieni. Una a fost pregătirea de 
tineri manageri. Acțiunea s-a 
desfășurat în județul nostru și a 
avut înscriși 40 de candidați. 
După terminarea cursurilor s-a 
dat examen, fiecare susținând un 
proiect personal de afacere. în 
baza rezultatelor obținute au fost 
selecționați 11 tineri manageri, 
care vor efectua un stagiu de 
pregătire în Elveția. A doua ma
nifestare a avut în vedere 
pregătirea funcționarilor aleși - 
consilierii. A fost un veritabil 
program de schimbare de menta
litate, cu un pronunțat câștig de 
experiență pentru noi.

- Și în Franța ?
- Prin mijlocirea cantonului 

Jura, care se află în graniță și în 
relații foarte bune cu orașul fran
cez Belfore, administrația de aici 
ne-a invitat la un interesant și 
rodnic dialog. Timp de cinci zile 
am discutat despre economie, 
urbanism, învățământ, protecție 
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IdolarSUA 7726 lei
1 marcă germană 4320 lei
100 yeni japonezi 6359 lei
1 liră sterlină 12605 lei
1 franc elvețian 5216 lei
1 franc francez 1289 lei
100 lire italiene 443 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale 
sbcietăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața 
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării 
cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. ,

Aspect din stațiunea Vata de Jos

limita imposibilului (s) 0.30 Zona 
Crepusculară (s) 1.00 O zi la curse (f. SUA 
1937)

PRO TV - DEVA
6.15 - 6.45 - „Oameni de milioane” (r) 
6.45 - 7.00 - Știri locale (r)
17.15 -18.25 - „Ghici cine bate la ușă?” 

tălk-show cu V. Boeru.
23.15 - 23.40 - Știri locale și Invitatul 

săptămânii

socială, agenții de dezvoltare, 
centre de conservare pentru 
afaceri. Am avut o întâlnire și 
cu președintele departamen
tului și sperăm să-i avem 
oaspeți în județul Hunedoara, 
poate vom lega o colaborare și 
cu ei.

- Deci a fost interesant, 
eficient.

- în Franța și în Elveția am 
putut deosebi două moduri 
deosebite de administrație. Cel 
din Franța, oarecum ase
mănător cu al nostru, iar cel din 
Elveția cu o autonomie locală și 
cantonală cu totul deosebită. 
Am văzut modalități suple și 
eficace de conducere auto
nomă, care permit dezvoltarea 
anumitor domenii. Am receptat 
o serie de tehnologii care ne 
interesează în mare măsură și 
pe noi, îndeosebi în privința 
drumurilor, transportului, rezi
duurilor menajere. însă cel mai 
mare câștig a fost schimbarea 
mentalității despre Agenția de 
Dezvoltare Economică Re
gională (în cazul lor), județeană 
(în formularea noastră), care 
ne-ar putea conduce și pe noi la 
abordări mai dinamice, mai 
pragmatice, mai folositoare 
oamenilor. Să sperăm că măcar 
câteva dintre contractele sta
bilite în această deplasare să 
se consolideze în scurt timp, cu 
efecte pozitive pentru județul 
Hunedoara.

IRSQJî lî=

Vineri, 24 octombrie

3Berbec (21 III - 20 IV)
Preocuparea pentru pro

blemele familiale vă îm
bunătățesc relațiile cu ceilalți 
membri ai familiei. Nu 
neglijați nici problemele 
profesionale și e bine căci 
șefii vă observă.

3Taur(21 IV - 21 V)
Evitați inițiativele cu 

riscuri șl speculațiile. Și 
dorința de a călători vă aduce 
multe încurcături. Partenerul 
de afaceri are nevoie de 
ajutor într-o problemă per
sonală.

3Gemeni (22 V - 22 VI)
Tenacitatea vă sprijină în 

problemele profesionale. Nu 
este cazul să vă manifestați 
curiozitatea în relațiile cu 
colegii. Dacă aveți răbdare 
veți afla totul la timpul 
potrivit.

O Rac (23 VI-23 VII)
O veste de la un prieten 

sau informații care, folosite 
corespunzător, vă ajută în 
plan social. Partenerul de 
viață câștigă bani cu ajutorul 
dv.

3Leu (24 VII - 23 VIII)
Plăcere deosebită vă fac 

activitățile de divertisment. 
Nu e grabă, deci puteți 
amâna alte activități. Atenție, 
ca o persoană tânără de sex 
opus să nu vă seducă.

OFecioara (24 VIII - 22 IX)
Vă așteaptă o mare 

surpriză în legătură cu o 
călătorie în străinătate. Dru
murile scurte par să nu se 
mal termine, dar energia vă 
ajută.

3 Balanța (21 IX-23 X)
E posibil să realizați o 

tranzacție grație protecției 
unei persoane de sex opus. 
Cu copiii e mai bine să fiți 
fermi, fără să vă ocupați în 
mod special de ei.

3Scorpion (24 X - 21 XI)
Inițiativele sentimentale 

sunt inspirate. Ar fi bine să 
fiți mal modest(ă). Nu luațl 
decizii în chestiuni finan
ciare, căci pot fi riscante.

3Săgetător. (22 XI-20 XII)
Obțineți bani (salariu sau 

alt câștig). Nu uitați să plătiți 
o datorie. E posibil să aveți o 
întrevedere cu o persoană 
care vă ajută la serviciu.

3Capricorn (21 XII -19 I)
Imaginația vă poate ajuta 

șl în plan financiar. O datorie 
mal veche, uitată, vi se va 
returna. Deci aveți un motiv 
în plus să faceți cumpărături.

3Vărsător (20 1- 1811)
Aveți șansa unui câștig 

important. Dar concentrați-vă 
asupra profesiei, căci din 
acest domeniu veți avea o 
surpriză plăcută. Partenerul 
de viață are și el un câștig 
bănesc.

3Pești (19 II - 20 III)
Firea dv iute vă joacă 

feste azi căci puteți fi iritat și 
vă certați cu prietenii. De
clanșarea unui adevărat 
moment ai adevărului s-ar ‘ 
putea să nu vă aducă mul
țumire.
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10.30 Lumină din lumină. Ed. spec. 12.05 
Secretul (s/r) 13.00 Secretele nisipului (s/ 
r) 14.10 Șeicul (s/r) 15.00 Meridianele 
dansului (r) 15.30 Em în Ib. maghiară
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s, ep. 11) 18.00 Istoria rom. poves
tită de prof. Neagu Djuvara (V) 18.30 
Interactiv Tele-Joc (cs) 19.00 Sunset 
Beach (s) 19.50 Agenda muzelor 19.55 
Doar o vorbă să-ți mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. spec. 21.00 Baywatch (s, ep. 
121) 22.00 Fețele schimbării (talkshow) 
23.00 Jurnalul de noapte 23.15 Magazin 
sportiv 23.30 Canary Wharf (s, ep. 57)
23.55 Scena 0.25 TVR Club. Antologie

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(.a/r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 Secretul 
(s/r) 13.00 Secretele nisipului (s/r) 14.10 
Șeicul (s/r) 15.00 Em pt. pers, cu handicap
15.30 Ecleziast '97 16.00 Em în Ib. 
maghiară 17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s, ep. 12)18.00 în flagrant 
(anchetă) 18.30 Interactiv Țele-Joc (cs) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 76) 19.50 
Agenda muzelor 19.55 Doar o vorbă să-ți 
mai spun! 23.00 Jurnal de noapte 23.15 
Sport 23.30 Canary Wharf (s, ep. 58) 23.55 
Universul cunoașterii (do) 
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a/r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 Secretul 
(s/r) 13.00 Secretele nisipului (s/r) 14.00 
Șeicul (s/r) 14.55 Fotbal Divizia A: 
Universitatea Craiova - Steaua 16.50 între 
Islam și modernitate 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
Medicina ptr. toți 18.30 Interactiv Tele-Joc 
(cs) 19.00 Sunset Beach (s) 19.50 Agenda 
muzelor 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, ediție spec. 21.00 Teatrul TV: 
,.Valsul lebedelor” 23.00 Jurnalul de 
noapte 23.15 Magazin sportiv 23.45 
Cultura în lume 0.15 Studioul șlagărelor 
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a/r) 9.00 TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 
13.00 Secretele nisipului (s/r) 14.10 Șeicul 
(s/r) 15.00 Dialog 15.30 Pompierii vă 
informează! 15.45 Lege și fărădelege 
16.00 Conviețuiri 17.10 Sailor Moon 
(d.a)17.35 Casă de piatră (s) 18.00 Timpul 
Europei 18.30 Interactiv Tele-Joc (cs) 
19.00 Sunset Beach (s) 19.45 Tragerile 
LOTO 19.50 Agenda Muzelor 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, ediție specială 21.00 
Marguerite Volant (s, ep. 4) 22.00 Cu 
ochii'n 4 23.00 Jurnalul de noapte 23.15 
Magazin sportiv 23.25 Pariul Trio (alergare 
hipică) 23.30 Canary Wharf (s, ep. 59)
23.55 Cursul valutar 0.25 întâlnirea de la 
miezul nopții 
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a/r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 Secretul 
(s/r) 13.00 Conviețuiri 13.30 Sănătate, că- 
i mai bună de cât toate! (r) 14.10 Șeicul (s/ 
r) 15.00 De la lume adunate... 15.30 Emîn 
Ib. germană 17.10 Scena politică 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 D.a 18.30 Treptat, 
treptat (s) 19.00 Sunset Beach (s) 19.50 
Agenda Muzelor 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spunl 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.00 Povestea lui Larry 
McLinden (f. SUA ’93) 22.35 La volan. 
153.014 km 23.00 Jurnalul de noapte
23.15 Magazin sportiv 23.30 Canary Wharf 
(s, ep. 60)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Ecranul (r)
13.30 Club 2020 (r) 14.00 Conviețuiri Magazin
15.10 Limbi străine: engleza 15.35 Gigi 
Sfârlează (d.a) 16.00 Micaela (s) 16.55 Cristal (s, 
ep. 132) 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! Em. cu liceeni 
19.00 O altă putere 19.30 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! 20.00 Secretul (s, ep. 19)
20.50 Agenda Muzelor 20.55 Doar o vorbă să-ți 
mai spun! 21.00 Credo (mag. cult.)22.00 Forța 
lăuntrică (f. SUA '96)23.35 Tribuna partidelor 
parlamentare 0.00 Insomniile Corinei 0.30 TVM 
Mesager 

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Baywatch (s/r) 9.55 
Memoria exilului românesc (r) 10.30 Savannah 
(s/r) 11.30 Aventuri în orașul Odissea (d.a) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Scena (r) 13.30 Față în 
față cu autorul (r) 14.00 Conviețuiri 15.10 Limbi 
străine: franceza 15.35 Gigi Sfârlează (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.55 Cristal (s, ep. 133) 18.00 
Hei-Rup! Hei-Rap! Em. cu liceeni 19.00 
Dosarele istoriei. 20.00 Secretul (s, ep. 20)
20.50 Agenda muzelor 20.55 Doar o vorbă... 
21.00 Sensul tranziției 22.00 Teatru liric: 
,,Samson și Dalila" 0.00 Pelerinaje

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii'n 4 (r) 9.55 
Portrete în acvaforte (r) 10.30 Teleenciclopedia 
(r) 11.30 D.a 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Ist. rom. povestită de prof. N. Djuvara (r) 13.30 
Portret în oglindă 14.00 Em în Ib. maghiară
15.10 Limbi străine: germana 15.25 D.a 16.00 
Micaela (s) 16.55 Cristal (s) )8.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! Em. cu liceeni 19.00 Club 2020 19.30 
Dreptul la adevăr 20.00 Secretul (s) 20.50 
Agenda muzelor 21.00 Avocatul poporului 
22.00 Un om cu greutate - O asigurare 
neobișnuită (f. Italia/Franța/Germania) 23.35 
Merid. dansului 0.00 Insomniile Corinei

7.00 Telematinal 8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Universul cunoașterii (r) 9.55 
Medicina ptr. toți (r) 10.25 Fețele schimbării (r)
11.30 D.a 11.55 Un cântec ptr. fiecare 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Mag. sportiv 13.30 
Dreptul la adevăr (r) 14.00 Em. în Ib. germană
15.10 Limbi străine: spaniola 15.35 Gigi 
Sfârlează (d.a) 16.00 Micaela (s) 17.00 Ceaiul 
de la ora 5... (div.) 18.45 Handbal România - 
Portugalia 20.15 Secretul (s. Italia 1992, ep. 22) 
21.00 S.O.S Patrimoniul cultural! 21.30 Față în 
față cu autorul 22.00 în numele Domnului (f. 
Franța 1950) 23.30 Ecoturism 0.00 Oaspeți 
români în România 

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Marguerite Volant (s/r)
9.55 în flagrant (r) 10.25 Cultura în lume (r)
10.55 Ecoturism (r) 11.30 D.a 12.00 Sunset
Beach (s/r) 12.45 Timpul Europei (r) 13.30 
S.O.S. Patrimoniul cultural! (r) 14.00 Bank-Note 
(r) 14.30 TVR Cluj-Napoca 15.10 Limbi străine: 
italiană & engleză ptr. copii 15.35 D.a 16.00 
Micaela (s) 16.55 Cristal (s, ep. 135) 18.00 Ptr, 
dvs., doamnă! 18.50 Știri bancare și bursiere 
19.00 Contemp-Art 20.00 Secretul (s. Italia, ep. 
23) 20.50 Agenda muzelor 21.00 Robingo 2 (cs)
21.30 Vânare de vânt (div.) 22.20 Nocturna 
sportivă 23.00 Ai ruj pe guler (s. Anglia '92, ep. 
5) 0.00 Insomniile Corinei •

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Rățoiul Huey (d.a/r)
9.30 Teleshopping 9.40 Giulia (s/r) 10.30 
Frankie și taina stelelor (f/r) 12.20 Lumină 
călăuzitoare (s) 13.10 între prieteni (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Teleshopping 14.20 
Aventuri în închisoare (co. Anglia 1979) 17.00 
Mizerabilii (d.a) 17.30 Telerebus 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator 
19.45Supergirl (f. Anglia 1984) 21.30 Viitorul 
începe azi (s, ep. 7) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Mizerabilii (d.a/r) 9.25 
Teleshopping 9.35 Viitorul începe azi (s/r) 10.25 
Supergirl (f/r) 12.30 Lumină călăuzitoare (s)
13.15 Millennium (r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Dans în întuneric (f. SUA 1995) 16.00 
întoarcerea Sfântului (s) 16.50 Teleshopping 
17.00 D.a 17.30 Telerebus 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observ. 19.45 
Misterul submarinului (f.a.Anglia 1997) 21.30 
Legea lui Burke (s, ep. 7) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Mizerabilii (d.a/r)
9,40 Legea lui Burke (s/r) 10.30 Misterul 
submarinului (f/r) 12.10 Teleshopping 12.20 
Lumină călăuzitoare (s) 13.10 Ivanhoe (f.da) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Cădere în gol 
(dramă SUA ’92) 16.00 întoarcerea Sfântului 
(s) 16.50 Teleshopping 17.00 Mizerabilii (d.a)
17.30 Telerebus 18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observ. 19.45 Elixirul iubirii (f. 
a.Franța 1988) 21.Ș0 Doctor Bramwell - o 
femeie ambițioasă (s, ep. 8) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții (r)

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Mizerabilii (d.a) 9.40 
Doctor Bramwell - o femeie ambițioasă (s/r) 
10.00 Elixirul iubirii (f/r) 12.20 Lumină 
călăuzitoare (s) 13.10 Rob Roy (f.da) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Fetele de la Lido (f. Franța 
1995, p. II) 16.00 întoarcerea Sfântului (s, ep. 
6) 17.00 Mizerabilii (d.a)17.30 Telerebus 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 Observ. 
19.45 Ferma mutanților (co. SUA 1993) 21.30 
Cronici paranormale (s, ep. 8) 22.30 Milionarii 
de la miezul nopții

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Mizerabilii (d.a/r) 9.40 
Cronici parlamentare (s/r) 10.30 Ferma 
Mutanților (f/r) 12.20 Lumină călăuzitoare (s)
13.10 Moștenitorul (f. da) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Model Academy (s) 14.50 Club Hawaii (s, 
ep. 42) 15.20 Divergențe-convergențe din lumea 
sportului 17.00 Mizerabilii (d.a) 17.30 Telerebus 
18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observ. 19.45 Peripeții pe bicicletă (co. Franța 
1968) 21.30 Nah Bridges (s, ep. 8) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Lumea filmului (r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Procesul 
etapei (r) 12.55 Știri 13.00 Pro și contra (r) 13.50 
Rătăciți în tranziție (r) 14.15 D.a 14.30 Maria (s)
15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Șoapte de 
iubire (s, ep. 62) 17.00 Știri 17.15 Deșteaptă-te 
române! 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Cine este 
șeful? (s) 18.55 Chestiunea zilei 19.00 Știi și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Philo se 
întoarce (f. SUA 1980) 22.15 Familia Bundy (s, 
ep. 219) 22.45 Sledge Hammer (s, ep. 25) 23.15 
Știrile PRO TV 23.40.Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 23.45 Cinemateca PRO TV: film 3.10 
Zona Crepusculară (s) 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.AS.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Philo se 
întoarce (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Deșteaptă-te române (r) 14.15 D.a 14.30 Maria 
(s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.10 Șoapte de 
iubire (s) 17.00 Știri 17.15 Profesiunea mea - 
cultura 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Cine este 
șeful? (s) 18.55 Chestiunea zilei 19.00 Știi și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Spitalul 
de urgență (s, ep. 7) 21.15 De partea legii (s. 
SUA, ep. 3)22.05 Știrile PRO TV 22.15 Familia 
Bundy (s, ep. 220) 22.45 Sledge Hammer (s, ep. 
26) 23.15 Știrile PRO Tv 23.40 Chestiunea zilei 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Capcana 
timpului (s) 12.00 Arca lui Noe (s) 12.55 Știri 
13.00 Profesiunea mea - cultura (r) 14.15 D.a
14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Șoapte de iubire (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Față-n față cu llie Șerbănescu 18.00 Am întâlnit 
și români fericiți 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Cine 
este șeful? (s) 19.00 Știi și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Morile de vânt ale zeilor II 
(f. SUA 1988) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Fa
milia Bundy (s, ep. 220) 22.45 Sledge Hammer 
(s, ep. 27) 23.15 Știrile PRO TV - Prima pagină 
23.45 Cinemateca PRO TV: film 2.45 Știrile PRO 
TV 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Morile de 
vânt ale zeilor II (f/r) 12.55 Știri 13.00 Față-n față 
cu I. Șerbănescu (r) 13.45 Am întâlnit și români 
fericiți (r) 14.1.5 D.a 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.15 Șoapte de iubire (s) 17.00 
Știri 17.15 Punctul pe I T8.00 Urmărire generală 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Cine este șeful? (s)
18.55 Chestiunea zilei 19.00 Știi și câștigi! (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Melrose Place (s, ep. 
49) 21.15 Doctor în Alaska (s) 22.05 Știri 22.15 
Familia Bundy (s) 22.45 Sledge Hammer (s)
23.15 Știrile PRO TV / Prima pagină 23.45 
Cinemateca PRO TV; film

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Beverly 
Hills (s/r) 12.00 Melrose Place (s/r) 12.55 Știri 
13.00 Punctul pe I (r)13.45 Urmărire generală (r)
14.15 D.a 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Șoapte de iubire (s) 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 Cine este șeful? (s) 19.00 Știi și câștigi! 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Dosarele X (s, 
ep. 85) 21.15 Nosferatu - fantoma nopții (thriller 
Germania/Franța 1978) 23.15 Știrile PRO TV
23.40 La limita imposibilului (s) 0.30 Zona 
Crepusculară (s, ep. 56)1.00 Lili (f. muz. SUA 
1953)

O
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7.00 Bună dimineața de la lași 9.05 BA 
DA! BA NU! Emisiune- concurs pt. copii 
10.05 Serial Viața ca în viață (Real Worls 
Showcase - SUA, 1986) 10.55 Film: 
Topaze (Topaze - Franța) 12.30 Serial 
Mork și Mindy (SUA) Ep. 23 13.00 Serial 
documentar 14.00 A doua alfabetizare 
15.30 Scena politică 16.00 Fotbal: F.C. 
Național - Dinamo 18.00 Desene animate: 
Povestirile lui Donald Rățoiul 18.30 Serial 
HOLLYOAKS ep.23 19.00 Teleenci
clopedia 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal Meteo; Săptămâna 
sportivă 21.00 SAVANNAH (s. SUA) ep. 
33 21.55 Mari vedete pe scena Festivalului 
International „CERBUL DE AUR”, 1997 
23.40 Serial PIAȚA SPANIEI Ultimul ep. 
0.35 ARENA AS '
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7.00 Bună Dimineața de la Cluj! - Știri 
8.30 Lumină din lumină 9.05 Desene ani
mate 11.00 Viața satului 12.30 Tezaur 
folcloric 13.00 Serial de călătorii 14.10 A- 
tlas 14.40 Turnul Babei - Desene animate, 
O rază de bucurie pentru copii 18.00 D. a.
- Aladdin 18.30 Serial Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea, Samantha? 19.00 Robingo 
19.45 Tragerile Loto special 6/49 și Noroc 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal - Meteo, 7 zile în România, 
Duminica sportivă 21.00 Film - Iubită de 
închiriat (SUA, 1987). 22.40 Camei Planet
- Școala vedetelor în concert 23.35 Pariul 
Trio - cursă hipică internațională 23.40 
Portrete în acvaforte - Leopoldina 
Bălănuță.

8.00 Euronews - Versiune în limba română
8.30 Serial - Lupii aerului (Airwolf - SUA, 1987) 
Ep. 65 9.25 Filmele săptămânii 9.30 Pas cu pas 
- Secretele apei; Moda atemporală 10.35 
Mondo-Blitz - Lumea fantastică a animalelor
11.30 TVR Cluj-Napoca 13.30 Actualitatea 
culturala - Ziua radiofoniei; Ecouri după Târgul 
de carte de la Frankfurt 14.00 Serial - Emilie 
(Canada, 1990) 15.10 Crizantema de aur - 
Târgoviște, 1997 15.30 Desene animate 16.00 
Serial - Micaela (Italia, ep.33) 16.55 Serial - 
Cristal (Venezuela, 1986, ep. 136) 17.45 Serat^ 
muzicală TV 20.00 Mini-serie - Iubire interzisă 
(Peacock Spring - Anglia, 1996) 21.25 Stop - 
Cadru 21.35 Mini-serie - Iubire interzisă (Anglia, 
1996) ultima parte 23.00 Conviețuiri 23.30 Con
cert extraordinar: Placido Domingo - Mstislav 
Rostropovici 1.00 închiderea programului

8.00 Euronews. Versiune în Ib. română 8.30 
Serial pentru tineret - Lupii aerului (SUA, 1987) 
Ep. 66 9.25 Filmele săptămânii 9.30 Ferestre 
deschise 10.35 Lecția de muzică Episodul V: 
Arta de a asculta muzica 11.30 TVR lași. 
Emisiune-magazin - Prietenii animalelor, 
Lovitura de pedeapsă 13.CO Memoria exilului 
românesc 14.00 Magazin sportiv - Fotbal: Oțelul 
Galați - F.C. Argeș 16.00 Serial - Micaela (Italia) 
Ep. 34 16.55 Serial - Cristal (Venezuela, 1986) 
Ep. 37 18.00 Alo, tu alegi! 19.00 Ultimul tren 
20.00 Serial - în plină acțiune (L.A. Heat - SUA, 
1996) Ep. 5 20.50 Varietăți internaționale 21.00 
Repriza a treia. Emisiune de actualitate și 
dezbatere sportivă 24.00 Jazz Alive

7.00 Știri 7.10 Film serial: Nash Bridges (ep. 8., 
seria a ll-a) 8.00 Tele-Dimineața 10.20 Desene 
animate: Mizerabilii (ep. 25) (r.) 12.30 Film se
rial: Dragoste cu năbădăi (ep. 34) 13.00 
Documentar: Viață sălbatică (ep. 15) 13.30 
Documentar: Orașele lumii (ep. 13) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Film artistic: Peripeții pe bicicletă 
(r.) 16.30 Flim serial: Club Hawaii (ep. 43) 17.10 
Emisiune pentru tineret 18.00 Film serial: Tarzan 
(ep. 4) 19.00 Observator/Sinteză știri 19.45 Film 
artistic: Misterul submarinului ( acțiune, Marea 
Britanie, 1997). 21.30 Film serial: A treia planetă 
de la soare (seria a ll-a, ep. 8) 22.00 Film serial: 
Beavis și Butthead (ep. 39) 22.30 Film serial: 
Arliss (ep. 2) 0.00 Film serial: Aphrodisia 0.40 
Film artistic: Cea mai veche meserie din lume
2.40 Muzică

8.30 Film serial: A treia planetă de la soare (ep. 
8, r.) 9.00 D. a. Connan (ep. 3) 9.30 D.a.: Rățoiul 
Huey (ep. 17) 10.00 Film serial: Animal Show 
(ep. 22) 10.30 Film serial: Eerie, Indiana (ep. 3)
12.50 Divertisment: Caleidoscop 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Film serial: Alertă pe plajă (ep. 20)
14.55 O femeie - un bărbat și jumătate 16.30 
Club Hawaii (ep. 43) 17.00 Millennium 17.45 
Film serial: Dragoste cu năbădăi (ep. 35) 18.15 
Talk-show 19.00 Observator/Sinteză știri 19.45 
Film artistic: Poveste de dragoste (Italia, 1996)
21.30 Film serial: Burlacul (ep. 8) 22.00 Film se
rial: Cape Canaveral - Eroii Spațiului (The Cape 
- SUA, 1996, 21 de episoade) 23.00 Film serial: 
Sirenele (ep. 29) 0.00 Film artistic: Afaceri cu 
moartea

7.00 Desene animate 8.00 Povestea magică
8.30 Film serial: Superboy (ep. 11) 9.00 Film 
serial: Noile aventuri ale lui Flipper (ep. 16) 10.00 
Film artistic: Lili (r) 11.20 Stan și Bran 12.00 Talk
show: întâlnire cu presa 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Generația PRO: Film serial - O căsnicie 
perfectă (ep. 19) Film serial - înalta societate (ep. 
12) Film serial - Walker - Polițist Texan (ultimul 
episod) Film serial - Hercule (ep. 35) Film serial 
- Xena, Prințesa războinică (ep. 34) 18.15 Film 
serial: Clueless (ep. 1) 18.45 Te uiți și câștigi!
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Film artistic: Mafioții 
(Mobsters - crimă/istoric SUA, 1991) 22.00 Știrile 
PRO Tv 22.05 Film serial: Millennium (ep. 7) 
23.00 Știrile PRO TV 23.15 Film serial: Nypd 
Blue - Viață de polițist (ep. 7) 0.00 Film artistic: 
Ce-ar mai fi de văzut (On aura tout vu - Franța, 
1976) 1.40 Știrile PRO TV 

7.00 Desene animate 9.00 Film serial: Fiica 
oceanului (ep. 51) 9.30 Super Abracadabra 11.00 
Film de desene animate: Aventurile veverițelor 
chipmunk (SUA, 1987) 12.20 Film serial: Clueless 
(r.) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Film serial: O 
căsnicie perfectă (ep. 20) 13.30 Film serial: înalta 
societate (ultimul episod) 14.00 Film artistic: 
Detectiv particular (Anglia, 1972) 15.35 Secția 
veselă - umor cu Rowan Atkinson 16.00 
Chestiunea zilei cu Florin Călinescu - retrospectiva 
săptămânii 16.30 Lumea filmului 17.00 Film serial: 
Efecte speciale (ep. 7) 17.45 Film serial: Norocosul 
(ep. 13) 18.30 Film serial: Beverly Hills (ep. 94)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Film artistic: Abisul 
(dramă, aventuri SUA, 1989). 22.35 Știrile PRO TV
22.40 Film serial: Susan (ep. 7) 23.10 Știrile PRO 
TV 23.40 Procesul etapei



Minerii și absolvenții
- principalii “canrtldațr la șomai

Victor IS AC, de mâine, „Cetățean de onoare” al Hunedoarei
„SINGURĂTATEA MI-AM PETRECUT-O ÎN EFORT 

STĂRUITOR”
îii Hunedoara

Dialogul purtat cu dna 
Maria Georgescu, inspector 
în cadrul Biroului Forță de 
Muncă și Șomaj Hunedoara, 
a gravitat în jurul 
problemelor pe care 
recentele disponibilizări ale 
personalului din minerit le- 
au ridicat. De la exploatările 
miniere Teliuc și Ghelar au 
fost disponibilizați, intrând în 
șomaj, peste 800 de 
persoane. Pentru sprijinirea 
acestor oameni în vederea 
obținerii unui nou serviciu 
Biroul de Forță de Muncă și 
Șomaj intenționează 
organizarea unor cursuri de 
recalificare. Sunt avute în 
vedere meserii cu largă 
căutare cum ar fi cele de 
dulgher, tâmplar, fierar- 
betonist sau zidar. în prezent 
se colectează cereri de la 
cei interesați în absolvirea 
unui asemenea curs de 
recalificare, urmând ca 
atunci când numărul 
solicitărilor pentru o anumită 
meserie ajunge la 15 să se 
formeze o clasă și să se 
înceapă instruirea. Pe lângă 
mineri, în numărul total de 
șomeri o cotă importantă o 
reprezintă absolvenții de 
liceu, de școală profesională 
și chiar de institut superior.

PROSPEȚIMEA UNEI ACTIVITĂȚI 
DE PESTE UN SFERT DE VEAC
Poate nu m-arfi exaltat nici

odată savoarea plăcintelor 
cu brânză, veșnic calde, 
dacă n-aș fi fost ancorat 
temeinic în universul bucu
riilor gastronomice. Dar, cum 
aplecarea spre desfrâul 
culinar există, am vrut să 
aflu și să scriu despre tra
diția și geneza gustoaselor 
produse de la Cuptorul de 
Aur din Hunedoara.
Prima mostră de patiserie 

de la Cuptorul de Aur ce a 
trecut rampa dintre cuptor și 
rnasa clientului a fost 
produsă la 8 martie 1969. 
Momentul festiv este ținut 
încă minte de dna Margareta 
Monișor, una din angajatele 
unității. Pe atunci o porție de 
pateu cu brânză costa 
incredibila sumă de ... 1,6 
lei. De-a lungul a douăzeci și 
opt de ani Cuptorul de Aur a 
produs non-stop produse de 
patiserie pentru hunedoreni. 
în perioada celor zece ani de 
,.alimentație rațională” ce au 
marcat sfârșitul perioadei 
comuniste, Cuptorul de Aur 
a cunoscut, de pe pozițiile 
crizei generale e drept, bu
curia avalanșelor de clienți. 
Din cele declarate de dna 
Elena Tecar, șefa de unitate, 
am reținut că în momentul 
'89 la Cuptorul de Aur se 
lucra pe trei schimburi. 
Deschiderea spre produse 
de import manifestată acut 
în primii ani de după ’89 a 
redus substanțial desfa
cerea micului laborator de 
patiserie de la Cuptorul de 

Ca idee generală dna 
Georgescu a declarat că 
ultimele două luni au marcat 
la Hunedoara o sensibilă 
creștere a numărului de 
șomeri, așteptându-se 
apariția a noi valuri de 
disponibilizări. Dacă la 
Siderurgica S.A. și ICSH 
S.A. deocamdată este 
liniște, se anunță 
disponibilizări de la S.C. 
Mercur-Corvinex. S-a 
precizat că aceste 
disponibilizări vor fi făcute în 
conformitate cu prevederile 
Ordonanței nr.9 a 
guvernului, numărul celor 
trimiși în șomaj nedepășind 
o sută de persoane. Pentru 
sprijinirea tuturor acestora 
se vor organiza cursuri de 
recalificare, chiar în aceste 
zile fiind planificat să 
înceapă un curs de lucrători 
sociali de care vor beneficia 
șomerii precum și persoane 
neasistate social, acestea, 
bineînțeles, trebuind să 
plătească o taxă. De mare 
succes și căutare s-au 
bucurat cursurile de 
contabilitate și operare pe 
calculator care s-au 
desfășurat pe mai multe 
serii.

Aur. Trecând prin mai multe 
tutele, I.C.S.A.P., mai apoi, 
Mercur Corvinex și Silvana, 
unitatea este patronată în 
prezent de S.C. Panicor S.A. 
Hunedoara. Reabilitarea 
activității s-a făcut treptat, pe 
măsură ce strădaniile pentru o 
calitate bună și constantă s-au 
armonizat cu o revenire a 
consumatorilor spre prețurile 
și aroma produselor 
autohtone. Punctul principal 
de sprijin al activității de la 
Cuptorul de Aur îl constituie 
macrocomenzile pentru nunți, 
mese festive sau înmor
mântări. Se fac cozonaci, 
cornulețe cu nucă, pateuri cu 
brânză, cu rahat, cu telemea, 
nomenclatorul de produse 
cup'rinzând cca. 25 de sor
timente de patiserie. Am 
întrebat-o pe dna Tecar 
despre vreun posibil secret 
care face atât de apetisante 
plăcintele casei. Răspunsul, 
departe de a dezvălui niscaiva 
subtilități culinare, a fost 
succint: contează făina și 
mâna patiserului. ,,Con
ducerea de la Panicor ne 
asigură întotdeauna o făină de 
calitate foarte bună fără de 
care n-am putea da valoare 
priceperii meșterilor patiseri. 
Rezultatul nu poate fi decât 
pozitiv”, declară dna Tecar.
Intențiile de viitor sunt ca pe 

lângă produsele de patiserie, 
lactate, băuturi răcoritoare sau 
cafea, la Cuptorul de Aur 
clientul să poată bea în lumina 
zorilor și un ceai aromat în 
timp ce-și servește gustarea.

, .Asemenea lui Constatin 
Noica sau Emil Cioran, Victor 
Isac s-a afirmat ca profesor 
prin vocația lecturii și prin harul 
de a pune cu ușurință în scenă 
gândul iscoditor despre om și 
despre problemele grave ale 
omenirii” (prof.dr.Petru loan). 
Gândul iscoditor al filozofului, 
al omului politic și de cultură 
Victor Isac a rămas neobosit 
și la cei 80 de ani pe care îi va 
împlini curând. Susținând 
aprecierea și recunoașterea 
calităților sale umane și 
profesionale, hunedoreanului 
Victor Isac (născut la Zlaști) îi 
va fi conferit mâine titlul de 
„Cetățean de onoare” al mu
nicipiului Hunedoara; încă un 
prilej de a privi în urmă, de a 
răsfoi câteva din filele cărții 
vieții sale, nescrise încă, dar 
contopindu-se parcă cu alte și 
alte pagini publicate în vol
ume, reviste și variate lucrări 
semnate Victor Isac.

- Drumul vieții a fost foarte 
încurcat și diversificat. De 
recunoscut că m-am bucurat 
în viață și de momente plăcute 
și în mod deosebit satisfacții 
mi-au dat manifestările 
publice. De unul singur nu m- 
am prea bucurat fiindcă 
singurătatea mi-am petrecut- 
o în efort stăruitor. Amintiri ce
rni fac plăcere sunt scene din 
copilărie, datorită farmecului 
vieții de familie rezultat din 
buna înțelegere dintre noi și 
dragostea caldă și 
nemărginită a mamei, cu doi 
copii orfani de război, care mă 
încălzește până la sfârșitul 
vieții. Apoi consider important 
să menționez că Liceul Militar 
pe care l-am urmat la Târgu 
Mureș, prin programa de 
învățământ și viața de internat 

jje-acolo, a contribuit enorm la

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC [SALVAREA VINE DE LA ... TEZAURUL*]

Consiliul local Hunedoara și 
Muzeul “Castelul Corvineș- 
tilor” organizează la acest 
sfârșit de săptămână (24 - 25 
oct.) tradiționalul simpozion 
științific Intitulat “Hunedoara, 
vatră de Istorie, cultură și 
civilizație românească”. Parti
ciparea se anunță mal nume
roasă decât în anii precedenți, 
în sala festivă a Consiliului 
local (din curtea Castelului) 
urmând să se afle cadre uni
versitare, cercetători științifici, 
arhivlști, muzeografi și 
profesori din București, Sibiu,

Permise suspendate
în perioada 14-21 

octombrie a.c., pe raza 
municipiului Hunedoara 
au fost ridicate în 
vederea suspendării 20 
de permise de 
conducere.

între cauzele prin
cipale care au deter
minat ridicarea permi
selor se regăsește 
consumul de alcool. 
Astfel, au fost depistați 
opt conducători auto 
aflați la volan sub 
influența băuturilor al
coolice. între ultimii 
identificați se numără 
Jurca loan’ Lazea Cornel 

formarea mea spirituală.
- Formare și afirmare spi

rituală care a fost blocată la 
un moment dat...

- Bineînțeles că noua 
etapă din istoria țării noastre 
a răsturnat cu totul destinul 
meu. Firul evoluției mele spi
rituale s-a întrerupt în anul 
1945, când am fost arestat 
timp de 3 ani. Eram atunci 

profesor titular la Institutul 
Militar Geografic București și 
asistent onorific al profesorului 
Mircea Florian (cu care îmi 
pregăteam teza de doctorat), 
fiind remarcat în paralel și în 
viața politică, prin activitatea 
publicistică (în UTma cola
borării strânse cu luliu Maniu 
am fost însărcinat cu 
organizarea tineretului stu

Cluj, Timișoara, Alba lulia, 
Petroșani, Lugoj, Deva și Hu
nedoara.
Vineri, între orele 9,30 -13,00, 

se vor desfășura lucrările în 
plen, Iar la ora 15,30 acestea 
vor continua pe trei secțiuni. 
Tot cu acest prilej, sâmbătă 
(ora £,30), va avea loc 
ceremonia înmânărll titlului 
de “Cetățean de onoare" al 
municipiului Hunedoara d-lui 
Victor Isac, după care 
simpozionul va continua cu 
ultima sa secțiune.

Certificate de 
urbanism

în ședința de avizare 
a Comisiei de urbanism 
din cadrul Primăriei 
Hunedoara din 14 
octombrie a. c. au fost 
aprobate certificate de 
urbanism pentru urmă
torii solicitanți: Iacoboni 
Liviu Cornel - con
strucție casă Boș; 
Bărănescu Ion, strada 
Rotarilor nr.12 B - 
mansardare casă; 
Mândruț Sabin, Groși - 
construcție casă de 
vacanță.

dențesc național țărănesc).
- Au fost și compromisuri, 

dl Isac?
- Ideologic, spiritual, n-am 

putut face nici un compromis. 
Și, totuși, am făcut unul sub 
aspectul atitudinii și activității 
publice. Mi-am dat seama de 
noua direcție și totodată am fost 
calm și calculat în postura mea 

de opozant al noului regim; 
dovadă că la cea de-a doua 
arestare (din ’58 până în ’64) 
nu mi s-a reproșat absolut 
nimic. începând din 1966, am 
reușit colaborări cu cele mai 
prestigioase reviste ale 
timpului, am făcut parte din di
verse comisii și asociații mai 
ales cu caracter științific, în

CONSILIULUI JUDEȚEANi
Bugetul Consiliului local 

' al municipiului Hunedoara 
I nu mai face față unor plăți 
I ce trebuiesc achitate urgent, 

■ la ora actuală înregistrându- 
I se un gol temporar de casă. 
I Așa încât, la ultima ședință, 
I consilierii au hotărât con- 
I tractarea unui împrumut de 
I 500 de milioane de lei pro- 
! venind de la fondul de te-
I___________________________

Autorizații de 
construcție _______________ ♦______

în cadrul aceleiași 
ședințe s-au mai aprobat 
de către Primarul 
municipiului Hunedoara 
șase autorizații de 
construcție: Șoimos 
Mihai, Groși - con
strucție casă de vacanță; 
Marcu Octavian, Groși - 
construcție casă de 
vacanță; Crișan Nicolae, 
Buituri - construcție 

paralel publicând, până în 
prezent, 12 volume.

- Veți fi, de mâine, 
„Cetățean de onoare” al 
Hunedoarei; e aceasta o 
nouă satisfacție pentru 
dvs?

- N-am așteptat niciodată 
satisfacții de ordin social, 
mai ales oficial, dar mă bucur 
și mă simt obligat a fi 

recunoscător, in spiritul 
recunoștinței am redactat și 
corectez actualmente 
lucrarea ,,O istorie obiectivă 
a mișcării legionare”, un tes
tament moral-politic al vieții 
mele, în care am dat tot ce 
cred mai folositor tineretului, 
îndeosebi, spre a evita 
erorile și suferințele 
trecutului.

zaur al Consiliului Județean. . 
Probabil Consiliul local !• 

Hunedoara n-ar fi ajuns (atât ! 

de repede) într-o asemenea ! 
situație dacă și-ar fi putut j 

încasa la vremea cuvenită • 
veniturile proprii (în special ' 
impozitele pe clădiri și pe I 
teren), venituri ce se ridică la I 
suma de 1223,4 milioane de I

garaj cu două boxe; 
Tudusi Radu, strada 
Romanilor, nr.54 
împrejmuire proprietate; 
Stănescu Ludovic, zona 
Ciuperca - construcție 
garaj și S.C. “I.C.S.H.” 
S.A., Aleea Florilor nr.1 - 
refacere împrejmuire 
bloc 116.

Pagină realizată de 
Georgeta BÎRLA 

Adrian SĂLĂGEAN 
Cornel POENAR
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cosiHze™ CUVINTELE ÎN LOCUL
NOSTRU

Mariana PÂNDARU

Ne vine rândul încet-încet 
să trecem în cântec 
și numai în cântec

Să îngenunchem 
cu ființa noastră neîmpăcată 
la rădăcina trifoiului

TRATAT DESPRE MORȚI 
Cluna )

Vaieriu BÂRGĂU

Păianjeni albi țesănd între 
crengile vișinului
Luna cu părul spălat se plimbă 
în cămașă de noapte
Morții au argint în priviri.

tMiel'H Mesei-60 EVEAIIREAT CUITURAI IA
Orăstie

Radu CIOBANU ■ Aurel NEDEL
A împlini șaizeci de ani în

seamnă a trece pragul celui 
de-al șaptelea deceniu sau - 
și mai angoasant spus - în
seamnă a intra în ceva ce 
eufemistic e numit" vârsta a 
treia". Acest adevăr - incre
dibil dar adevărat! - e greu de 
acceptat ca atare când e vor
ba de prietenul de o viață, de 
cel pe care l-ai văzut zidind 
de-a lungul anil<?r o operă, de 
artistul rămas în sufletul și în 
gândul său atât de tânăr, de 
viguros, de ingenios, de im
previzibil în lucrarea sa.

Să nu fi scris decât roma
nul „Uitarea și neuitarea ino
cenților" și era de ajuns pentru 
a-l așeza pe Corneliu Rădu- 
lespu în rândul prozatorilor de 
elită. Dar, până la acest pisc 
al creației sale, el a scris „Va
ra ", și „Prin defileu", și,, Zidul 
în care s-a tras cu pușca", 
opere în constantă creștere 
calitativă, iar apoi ne-a dat 
acel insolit volum de proze 
scurte intitulat „ Povestiri pe o 
temă dată sau pseudo-etico- 
panoramă", care legitimează 
prin prospețime și sponta
neitate cuvântul,, imprevizibil" 
folosit mai sus.La oricare din 
aceste scrieri ne-am referi, o 
constantă a lor rămâne inte
resul scriitorului pentru impli
cațiile etice ale faptului de 
viață investigat. El este un 
moralist al unui sfârșit de veac 
aflat în derivă între amoral și 
imoral. Un moralist modern, în 
pas cu veacul său, departe de 
didacticismul posac care, o 
dată contractat ca o boală, e 
în stare să veștejească un 
talent oricât de viguros. Proza 
sa are fluența narațiunii 
tradiționale, fiind însă 
concepută în modalități 
diverse, cu alternanțe de‘pla
nuri și voci naratoare, întoar
ceri în timp, intruziuni ale fan
tasticului, perspective finale 
deschise și implicări ale citi
torului care este astfel angajat 
insidios într-o dezbatere al că
rei subtext se dovedește întot
deauna a fi, în ultima analiză, 
de factură etică. Incitante și 
obsesive, aceste ecuații, cu 
una sau mai multe necunos
cute, urmăresc cititorul, ră
mânând un subiect fertil de 
meditație încă mult timp după 
consumarea actului lecturii. 
Parafrazându-I pe Borges, se 
poate spune că scrierile sale

Ștefan ‘Ruha a devenit, pe 
parcursul timpului, un nume 
mare al artei instrumentale 
românești, familiar publicului 
meloman hunedorean. De cu
rând, Ștefan Ruha a făcut din 
nou sală plină cu recitalul extra
ordinar de vioară organizat și 
găzduit de municipiul Deva, 
prilejuit de “Serbările Cetății"

- Maestre, sunteți mai mult 
decât un interpret al viorii; exis
tă cumva o graniță între un virtu
oz și un artist al instrumentului?

lasă nu numai impresii, ci și 
amintiri. Calitate care nu e de 
găsit chiar pe toate drumurile.

Corneliu Rădulescu este 
un scriitor laborios, cu vână 
epică robustă, cu un fond ide
atic bogat și generos și cu un 
registru larg, de la cel liric-tan- 
dru până la cel ironic-polemic 
sau autoironie. Un virtuoz al 
compozițiilor rafinate, cu un 
stil pregnant, supravegheat 
până la detaliu. Fiecare nouă 
carte a sa pare rezultatul unui 
pariu cu sine însuși în sensul 
unui continuu efort spre auto- 
depășire. Și fiecare carte se 
dovedește un pariu câștigat.

Aici, în preajma noastră, 
dar aproape neștiut de noi - 
ignorat, bineînțeles și de ofi
cialii orașului în care trăiește 
de o viață - departe și cu totul 
în afara sistemului labil și 
viclean al relațiilor literare, 
Corneliu Rădulescu și-a făcut 
din scris un mod de existență 
demn și definitiv. Cu o eroică 
tenacitate și o probitate pro
fesională admirabilă, el își 
urmează lucrarea temeinic și 
fără grabă, într-o încleștare 
tăcută cu împotriviri redutabile 
neștiute de cititorii cei mulți, 
bănuite de cei apropiați, dar 
cunoscute cu adevărat numai 
de el însuși.

Cel mai pur elogiu care i se 
poate aduce unui scriitor sur
prins în cercul inexorabil al 
unei vârste neliniștitor de ro
tunde este acela de a-i redes
chide cărțile care sunt, antici
pând bucuria cărților ce vor 
veni. Ceea ce și facem, cu 
prețuire și dragoste, dorindu- 
i sănătatea care să-i îngăduie 
desfătarea unor noi împliniri.

La mulți ani, Corneliu 
Rădulescu!

CU VIOARA Șl CU SUFLETUL '
v______ ■ Interviu cu marele violonist Ștefan Ruha -_____ ,

- Diferența ar consta în 
faptul că un artist trebuie să 
fie și virtuoz. Iar ca să fii artist, 
trebuie să știi practic tot; să ai 
tehnică, ușurință în interpre
tare,muzicalitate pentru toate 
stilurile etc. Cum știe un mare 
pictor să se folosească de 
toate culorile, așa trebuie cân- 
tat la vioară. Bineînțeles, cu

De Sfânta Maria Mare - 
s--a petrecut la Orăștie un 
eveniment de natură să 
bucure iubitorii de cultură; 
fapt spiritual efectuat în a- 
cest oraș prin inaugurarea 
“GALERIEI DE ARTĂ" de 
către dl. MIRCEA ZDREN- 
GHEA , fiu al acestui oraș, 
care de acum înainte va 
avea, pe lângă profesiunea 
de pictor, și pe aceea de 
“galerist".

Prima expoziție prezen
tată de Galeria de Ărtă es
te chiar opera galeristului 
Mircea Zdrenghea, care 
este și patronul Societății 
comerciale “GALERIILE 
COMART SRL ORAȘTIE" 
și care o prezintă într-un 
spațiu special pregătit în 
Piața Victoriei nr.1, cu alea
să migală artistică. Ca par
ticipant la inaugurarea Ga
leriei de Artă, voi da curs 
câtorva păreri în legătură 
cu pictura dlui Mircea 
Zdrenghea, care, cu aceas
tă ocazie, prezintă cea de- 
a doua expoziție personală, 
pe lângă altele de grup.

Pictura dlui Mircea 
Zdrenghea este mani
festare a unei sensibilități 
aparte, dirijată, nu numai 
de expresia frumosului, dar 
mai ales, de o rnteligență 
sensibilă ce-l caracterizea
ză pe artist. Aplecarea sfi
oasă la subiecte tratate 
dau dimensiunea sensibi
lității artistului ca și gama 
coloristică dictată de su
fletul acestuia; cu o lume

Tiberiu FAZAKAS - Op - art

mare suflet.
- Talentul e indispensabil 

pentru asta?
- Eu zic că talent trebuie 

neapărat să ai, dar pe lângă el 
și să muncești enorm. Trebuie 
studiat, lucrat foarte, foarte 
mult, să realizezi un repertoriu 
mare și divers, ca să ajungi 
la un nivel internațional, ca să

0E
mirifică a griului neutru, 
pus în opera de artă prin 
amestecurile complemen
tare ale culorii de bază și 
care, la un loc, exprimă 
spiritualitatea specifică 
pictorului.

Pe un desen, atent obser
vat, artistul desfășoară o 
timidă și elegantă elaborare 
coloristică, plină de frumos; 
dar, personal, ca pictor de 
gena acestor meleaguri, îl 
îndemn pe artist la mai 
multă și mai mare îndrăz
neală în desen, în culoare 
și în dozarea scării valorice, 
care poate fi infinită; dacă 
înțelegem prin “scară valo
rică" desfășurarea închi
surilor și deschisurilor de la 
alb la negru și invers.

în spațiul Galeriei de Ar
tă, pe un perete, este expu
să o suită de icoane pe 
lemn, bine executate în stil 
specific; în raport de care 
sugerez iubitorilor de artă și 
cultură că tablourile și icoa
nele expuse pot fi obiectul 
unui bun început de “Colec
ție de Artă".

arăți cine ești.
- Considerați că actualele 

condiții din România influ
ențează în vreun sens posi
bilitatea de afirmare a tinerilor 
muzicieni?

- Depinde de ei, pentru că 
talente avem. Fiind până a- 
cum în atâtea jurii, știu că țara 
noastră este foarte bogată în 
talente - la toate instrumen
tele, la canto... Numai că, 
subliniez din nou, mai trebuie 
și o muncă fantastică, și apoi 

Ne vine rândul încet-încet 
să lăsăm cuvintele 
în locul nostru 
ca și când ar fi fost 
numai cuvinte.

ANTICHITĂȚI 
Constantin STANCU

Mi-e dor de corolele nisipului 
plimbate de vânt prin toate 
antichitățile,
mi-e dor de arborii care poartă 
insomnii sub coajă, 

mi-e dor de femeia 
necunoscută 
care a fost sclavă, regină, 
vrăjitoare, 
de femeia care a scris cu 
degete fierbinți 
cuvinte pe marmora sângelui 
scurs, 
de râsul ei de la miezul nopții, 
ce sperie greierii adormiți 
pe buza prăpastiei...

Dumitru HURUBĂ
Se pare că Dumitru Velea, 

după câteva cochetări cu poe
zia, și-a găsit... nașul în dra
maturgie. Ceea ce poate să-i 
prindă bine unui director de 
teatru, ceea ce domnia sa es
te. Oricum, producția sa de 
scrieri dramaturgice mă im
presionează. Și din punct de 
vedere calitativ, dar și, cu pre
cădere, cantitativ, această din 
urmă latură având două com
ponente esențiale și comple
mentare : fabulosul preluat 
din basmele și poveștile noas
tre transplantat pe un filon 
filozofic de care structural, 
Dumitru Velea - filozoful, nu 
va scăpa nicicând. “Victimă a 
acestui blestem convenabil, 
după cum ne demonstrează 
cam toate piesele din volum, 
autorul se anunță un concu
rent periculos pentru mulți 
dramaturgi noi. El și-a găsit 
rostul și cadența fără a plonja 
în apa „salvatoare" a moder
nismului - cum fac unii -, dar 
și fără a împletici mintea și 
sufletul personajelor cu un 
suprarealism sufocant care i- 
ar fi putut aduce aprecieri și 
lauri, dar, din umbra căruia, 
spectatorul greu ar fi reușit să 
“prindă” mesajul. Or, cred că 
fără o comunicare/comuniune 
scenă - sală, piesa moare 
aureolată de laudele criticilor 
de teatru și ale specialiștilor. 
Dumitru Velea a avut (și are) 
înțelepciunea să folosească 
pentru vigorarea textului său 

o cultură foarte largă. Trebuie 
să citești mult, să vizitezi, să 
te interesezi de toate dome
niile artei, nu numai de spe
cialitatea ta. Doar atunci a- 
jungi acolo unde vrei. E ade
vărat că în toate acestea tre
buie să-i ajute pe copii și pă
rinții și școala, nu mai vorbesc 
de statul român...

- Ce așteaptă un consacrat 
ca dumneavoastră de la publi
cul său?

- Doar ceea ce am găsit

Tu nu te deosebești de 
priveliștea peste care 
vin obuzele 
dintr-un război mai vechi 
nu te rogi în fața crucii de la 
carieră 
și nu te frământă sfârșitul de 
secol 
cum ai usca un scalp de om 
bătrân.

Sora mea luna ieșind din 
cavoul cerului 
aprinde calcarele pe drum 
Un motor duduie. Se lasă 
ceața
Se umflă de umezeală 
încheieturile
lumii...

2 septembrie 1997

apa vie a legendelor și a fru
moaselor noastre basme; 
este seva care le va asigura 
viață lungă ... însă, oarecum 
paradoxal, sau cel puțin la pri
ma lectură, există această 
senzație, toate cele 6(șase) 
piese din volum fiind tributare, 
în sensul cel mai elegant al 
cuvântului, unui realism dozat 
cu precizie farmaceutică. De 
altfel, autorul nu se lasă se
dus de nimic, ci pare a-și fi 
făcut antecalcule foarte exac
te în legătură cu fiecare piesă: 
atâta legendă, atâta realism, 
atâta fantastic, atâta senti
mentalism s.a.m.d. De-aici, 
deja intrăm în zona profe
sionalismului: Velea știe să 
creeze situații-conflict, știe cât 
să întindă coarda și știe de ce 
are nevoie spectatorul român. 
N-am văzut nici o piesă de a 
sa transpusă scenic, însă 
sunt de părere că ele trebuie 
și citite .

astă seară la publicul din 
Deva. Nu există aici nici ope
ră, nici filarmonică, și totuși 
este un public format și mare 
meloman, care cunoaște și 
așteaptă pe Ruha, de 
exemplu. Sincer, sunt foarte 
fericit și mândru că oamenii 
vin și-i interesează muzica. 
Sufletul meu a vibrat în 
această seară!

Georgeta BÎRLA
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vanzAri 
cumpărări

• Vând 1500 mp intravilan, 
vad comercial, toate facilitățile. 
Băcia, Șoseaua Națională, nr. 
60, tel. 054 672144 (3406)

• Vând pământ la Ilia, 0,58 
ari (Valea Bătrână). Informații 
Dobra tel. 633197 (3442)

• Vând spațiu comercial, 
ultracentral și loc de casă cu 
fundație, mașină de înghețată. 
Informații tel. 777350, 770933, 
Hațeg. (2658)

• Vând apartament două 
camere, împăratul Traian. Deva 
tel.614886 (3368)

• Vând apartament 4 came
re, hol central, balcon închis, 
bl.EIO Tel. 223103 (3415)

• Vând urgent casă,3 came
re, ga?, curte, grădină. Băcia, 
158 (3142)

• Vând apartament 4 came
re, Deva, Calea Zarandului, 
bl.52, etaj 1. Informații tel. 
213967, între orele 10 -18 
(3501)

• Vând casă, Deva, apă, 
canalizare, gaz. Tel. 627066 
între 17-21 (3437)

• Vând casă, dependințe, 
gaz, canalizare. Deva, str. 
Eminescu, nr. 56, tel. 612352 
(3444)

• Vând apartament 3 came
re, central, parter, Avram lancu, 
Simeria,multiple îmbunătățiri, 
posibilități privatizare. Tel. 
631107, după ora 19. (3455)

• Vând urgent apartament 
două camere, mobilat, telefon, 
lângă Sala Sporturilor, cartier 
Gojdu. Informații tel. 627805 
(3458)

• Vând casă în Sântandrei, 
nr. 32, preț 90 milioane, nego
ciabil. Tel. 673191. (3513)

• Vând casă în Deva, ultra
central. Tel. 612829, după ora 
16 (3464)

• Vând apartament 3 came
re, parter, str. Progresului, 
15000 DM. Tel. 092 341454 
(3469)

• Vând urgent Dacia papuc, 
acoperită stas, stare irepro
șabilă. Tel. 730302 (11)

• Vând tractor tip China, 18 
CP, în garanție. Tel. 667132, 
după ora 18. (3426)

• Vând Lăstun în stare de 
funcționare. Rădulești nr.8 
(3440)

• Vând Dacia 1300, stare 
foarte bună, ținută în garaj. 
Informații tel. 219024. (3515)

• Vând Audi 100, înma
triculat. Informații Săulești, nr. 
46. (3514)

• Vând Alfa Romeo 75, Twin 
Spark, capacitate 2000 cmc, 
injecție, închidere centralizată, 
înmatriculată, 6500 DM, nego
ciabil. Tel. 092260038, 229025. 
(3512)

• Cumpăr Oitcit, ofer 3,5 mili
oane lei. Tel. 217125. (3466)

• Vând motocultor cu coasă 
și freză. Tel. 212463 (3143)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
frigiditate, afrodisiace. 0163762 
73, 018 606134 (OP) (3424)

• Vând negociabil dovleci 
furajeri, în cantitate mare. 
Sântandrei 56. Tel. 673107 
(3428)

• Vând joc distractiv-bar, fișet 
metalic, grilaje metalice. Tel. 
660091 (3425)

• Cumpăr miere polifloră 
8300 lei\kg. Plata pe loc. Tel. 
058817952,058817775 (3435)

• Vând țiglă nouă 33 x 42 cm, 
2800 lei bucata. Deva 212391 
(3149)

• CONTRA CUPOANE ofer 
160 kg porumb boabe, sau 
200 kg porumb știuleți. Tel. 
214770 (3456)

• Vând cabină tractor U 445 
incompletă, 1.150.000 lei. Tel. 
613777 (3509)

• Cumpăr miere salcâm, 
13.000 lei kg, plata pe loc. Tel. 
058817952,058817775 (3453)

• Vând calculator portabil 
COMPAQ. Tel. 233266, 
092287198, orele 8 -15. (16)

• Vând avantajos pick - up 
profesional 2 x 30 W, cărucior 
copil, aparat foto "Zenit", cu blitz, 
cojoc bărbătesc mărimea 46 - 
48, costum bărbătesc nr. 48. Tel. 
217125. (3966)

• Cumpăr parchet uscat, fag 
sau stejar, 50 mp. Tel. 661054, 
230042, 092281345 (3468)

• Vând bostani pentru porci. 
Tel. 223040 (3476)

• Vindem gater Germania, 
0,55, cu proiect de montare și 
fier beton,pentru fundație, faso
nat, gater două pânze, masă 
tivit cu randament. Vând sau 
schimb Raba dubă, 20 tone, cu 
Raba carosată,10 tone.Vând 
VW Transporter, 1,5 tone, tip 
izotermă,pentru carne, 
preparate etc. sau schimb cu 
mașină trei tone. Informații 
tel.054/641918. (3153)

• Vând apartament 4 came
re, confort I, hol central, parchet, 
două băi, balcon închis, telefon, 
cablu TV și garaj sau schimb cu 
apartament două camere, plus 
diferență. Accept și alte oferte 
serioase. Informații Deva, tel. 
627011.

• Vând apartament 4 camere 
Brad, str. Republicii, bl. 1, 
650650. (3660)

• Vând apartament două 
camere, bucătărie, hol, baie, în 
stare bună, str. Munteniei, nr. 3, 
ap. 63, preț 4800 mărci sau 
schimb cu autoturism, plus 
diferență. Tel. 092/281368. 
(2539)

• Vând’Opel Rekord, neîn
matriculat, stare bună, preț 1500 
DM. Tel. 217456, după ora 16. 
(3410)

ÎNCHIRIERI
• Ofer cameră apartament în 

Dacia, pentru 1-2 salariate. Tel. 
231852 Gojdu, Deva (3382)

• Ofer pentru închiriat aparta
ment central, renovat, cablu TV. 
Tel.216399 (3441)

DIVERSE
• MULTI SISTEM SRL Deva 

firmă specializată în comer
cializarea și service-ul echipa
mentelor din domeniul tehnicii 
de calcul, angajează ingineri. 
Relații la tel. 213280 (3418) (12)

-----UECDMAR PROD- 
COM SRL SIMERIA, Cărpiniș 
nr.1 bis, angajează de urgență: 
strungar pentru metale, minim 
categoria 3, lăcătuș mecanic 
mașini și utilaje minim categoria 
2, tâmplari de înaltă calificare, 
eventual pensionari. Muncitori 
necalificați pentru prelucrare 
marmură și lemn. Tel. 231143, 
între orele 7-19 (3504)

• SOCIETATE angajează 
urgent agent comercial cu 
experiență în desfacerea cos
meticelor. Salarizare deosebită. 
Tel. 233593, orele 9 -16. (3452)

• FEDERALCOOP HUNE
DOARA - DEVA vinde la licitație 
în data de 12 noiembrie 1997, 
ora 10 spații comerciale în curs 
de amenajare (eventual garaje) 
la parterul blocului 124 din 
Orăștie, str. Pricazului. Informații 
la tel. 616336, 611221. (3470)

• SC MAGRILAP ARDEAL 
PROD SRL OCOLIȘUL MARE 
organizează, în data de 31 
octombrie 1997, licitație pentru 
construcția fabricii de lapte în 
Sântandrei. Documentația se 
găsește la sediul C C A Deva, 
Piața Unirii, nr. 10, tel. 054 
215200 (3474)

• Ofer casă, 7 încăperi, 
pivniță, curent electric, depen
dințe, garaj, telefon, grădină, 
180 butuci vie, I5 km de Onești, 
contra apartament la bloc, 3-4 
camere, în județul Hunedoara. 
Adresați: Prof. Dorin Arghir, 
5464, Caiuți, județul Bacău.

• Revistă financiar-bancară 
recrutăm colaboratori abona
mente pentru societăți comer
ciale. Trimiteți CV la P.O.Box 63- 
166. Comisioane importante.

• Casa de cultură Hunedoara 
anunță licitație pentru organi
zarea discotecii, în data de 29 
octombrie 1997, ora 9. (2537)

PIERDERI p
• Pierdut carnet de sănătate 

pe numele Macingo Valeri. îl 
declar nul. (3510)

COMEMORĂRI
• Azi, 24 octombrie, se îm

plinesc 10 ani de când ne-a 
părăsit iubitul nostru

CORNEL PETRESCU
din Gurasada. Nu te vom uita 
niciodată. Fiul Andrei, soția 
Aurica și părinții. (3465)

• Cu adâncă durere familia 
Clonda Vasile anunță împlinirea 
a șase săptămâni de la dispa
riția celei care a fost soție, mamă 
și bunică
CONSTANTINA CLONDA
Parastasul de pomenire și 

sfințirea crucii vor avea loc la 
cimitirul ortodox din cartierul 
Bejan, sâmbătă 25 octombrie, 
ora 12. (3517) 

<«•
• Colegii din redacția ziarului 

"Cuvântul liber'' Deva, exprimă 
condoleanțe dlui Orșa Ionel, în 
momentele grele pricinuite de 
încetarea din viață a mamei sale. 
Dumnezeu să o odihnească în 
pace!

• Elena - mamă, 
Constanța - soție și familia 
anunță cu durere în suflet 
trecerea în neființă a celui 
care a fost

prof. univ. dr.
MIRON VALER TRUFAȘ

Odihnească - se în pace, 
înmormântarea și slujba vor 
avea loc astăzi, la Capela 
Cimitirului Belu (3473)

*■ ■■ ■ ............................................................ . . ................................................. ..............................

In atentia beneficiarilor anunțurilor de » I
mică publicitate

întrucât ziarul nostru nu se mai tipărește la S. C. Polidava 
S.A. Deva (tipografia din Bulevardul 22 Decembrie, nr. 257, 
Deva), îi rugăm pe beneficiarii serviciilor de mică publicitate 
să nu se mai deplaseze la acest punct de predare a 
anunțurilor (corectura ziarului), ci la sediul redacției din 
strada 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea Tribunalului 
Hunedoara-Deva) și la celelalte agenții din județ.

• Cu adâncă durere soțul 
Ciprian și fetița Adelina 
anunță încetarea din viață, la 
numai 29 de ani, după o 
scurtă dar grea suferință, a 
celei care a fost o soție și o 
mamă minunată

GABRIELA SABINA 
HODOR

Slujba de înmormântare 
va avea loc astăzi, 24 
octombrie 1997, ora 14, în 
localitatea Brad. Lacrimile 
noastre te vor însoți pentru 
totdeauna. (3477)

' S.C. REC PROD IMP EXP SRL ' 

DEVA
achiziționează toată gama de materiale 

refolosibile la cele mai avantajoase prețuri și 
totodată vinde la agenți economici și persoane 
fizice toată gama de laminate produse de S.C. 
SIDERURGICA S.A. Hunedoara, fără adaos 
comercial.

Se pot face și comenzi anticipate la telefoanele: 
231483, 231484 și 233318. (1997)

\_______________ ._______________________________ /

• Familia Alexa Lucian, 
Sabina și Ghizela, familia 
Grigoraș Nicolae,
Carmencita și Oana, cu 
inimile sfâșiate de durere, 
regretă încetarea din viață a 
scumpei ■lor

GABRIELA SABINA 
HODOR

Înmormântarea va avea 
loc azi, 24 octombrie, în 
orașul Brad. Nu te vom uita 
niciodată. (3977)

• Colegii clasei a III - a C a 
Scolii Generale nr. 2 Brad, 
împreună cu domnișoara 
învățătoare Natalia Moldovan, 
sunt alături de Alexandra 
Floroiu, în aceste clipe de 
suferință, pricinuite de 
pierderea tatălui său. (3662)

• Colectivul Poliției Muni
cipiului Orăștie, cu pioșenie 
aduce un ultim omagiu celui 
care a fost

g-ral de brigadă magistrat 
IOAN MIRCEA
PREOTEASA,

președinte al Curții Militare 
de Apel București și membru 
al Consiliului Superior al 
Magistraturii, care a decedat 
în dimineața zilei de 23 
octombrie 1997. Dumnezeu 
să -1 odihnească. (3256)

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
SIDERURGICA S.A. 

HUNEDOARA.
produce și vinde

VATĂ MINERALĂ
vrac sau în saltele de 1 m lățime și lungi de până la 5 m. 
Produsul este folosit cu succes în izolații termice 

și fonoizolații pentru construcții civile și industriale. 
Relații suplimentare la Serviciul Desfaceri al 

Societății, tel. 054-711462; 054-716121, 
\ interior 1075. (1999) jSOCIETATE COMERCIALĂ

ANGAJEAZĂ

tânără operatoare calculator
Condiții: cunoștințe contabilitate primară (cu experiență) 

tineri agenți comerciali
Condiții: seriozitate, dinamism.

Selecția: vineri, 24 octombrie 1997, ora 12, în Deva, 
Sțr.Jj.Grigorescu, nr. 8, etaj 1 (Cpgperab.a Vnlunjlk~ 

■' ■'•Relații la telefon 01/862316 ,. ' ‘
(3624)

• Colectivul Judecătoriei 
Orăștie, cu profund regret, 
aduce un ultim omagiu celui 
care a fost

g-ral de brigadă magistrat 
IOAN MIRCEA

PREOTEASA,
președinte al Curții Militare de 
Apel București și membru al 
Consiliului Superior al Magis
traturii, care a decedat în ziua 
de 23 octombrie 1997. 
Dumnezeu să -1 odihnească 
în pace! (3255)

• Cu adâncă durere 
Rusalina mamă, soția Caro
lina, copiii Mariana și Arsenie, 
împreună cu familiile lor, 
anunță încetarea din viață a 
celui care a fost

VIOREL NISTOR
din Brănișca. înmormântarea 
va avea loc azi, 24 octombrie, 
1997, ora I3, la Brănișca. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! (1237)

S.C. METALOTEX S.A. 
DEVA

str. 22 Decembrie, bloc 4, parter, angajează: 
jurist, condiții: studii superioare, vechime: 

minim 5 ani;
economist, condiții: studii superioare.

Informații la telefon: 211854; 626009; 216725 sau la 
sediul societății.

.......... ............. ... . < -

Banca Comercială Română SA - 
Sucursala Județeană Hunedoara

- Deva
Anunță organizarea licitației în data de 

29.10.1997, pentru vânzarea obiectelor de inventar 
disponibilizate de la sediul sucursalei din Deva și 
filialelor din Brad, Hunedoara, Petroșani, Simeria și 
Lupeni.

Listele cu obiectele scoase la vânzare sunt afișate 
la sediile din Deva, Brad, Hunedoara, Petroșani, 
Lupeni și Simeria.

Ofertele se primesc până la data de 28.10.1997.

• j

Managerul S.C. „SIDERURGICA" S.A Hunedoara
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la data de 07.11.1997 ora 10.00 la sediul societății situat în Hunedoara, str. Piața lancu, nr.1, județul Hunedoara, cu 

următoarea ordine deq±""Â
1. Aprobarea Rape
2. Aprobarea prețuia
3. Diverse-,

privind activitatea economico-financiară pe primele 9 luni ale anului 1997;
a licitației pentru vânzarea activului „ Secția de Prelucrare a Deșeurilor Metalice,, Valea Șermagului" și a prețului minim de vânzare a activului;



SUCURSALA 
MINIERĂ “POIANA 
RUSCĂ” TELIUC

cu sediul în comuna 
Teliuc, str.Minei, nr.42, 

telefoane 713520-713521
ANGAJEAZĂ

un medic de întreprindere 
pe Platforma Teliuc.

Informații suplimentare 
se obțin de la seviciul 

M.N.S. din cadrul 
sucursalei.

—
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Noua 9
Acum poți avea încredere în ea ! •

( LICITAȚIE ]
i Următoarele: i

Apartament - Orăștie, str.Mureșul,î 
\bL15,ap.3. |
i- Autocamion IFA L 60 - 7 to cu\ 
\remorca 8,3 to, an fabricație 1986. 
r Autoizotermă RABA 10215 - 18 to, | 
\an fabricație 1986. î
-Dacia 1310- an fabricație 1985. 
[Licitația va avea loc în data de 27! 
șoctombrie 1997,ora 10, la Judecătoria' 
[Orăștie, Biroul executor judecătoresc.
i Informații la BANKCOOP ORĂȘTIE,! 
Ștel.647565,647456,sau Biroul executor; 
judecătoresc de la Judecătoria Orăștie. i

SC „UPSRUEEM" SA, 
cu sediul în Petroșani, str.Lunca, nr.115, 
telefon 054/544902,543962,fax 543721, 
organizează în data de 6 noiembrie 1997, 
ora 10,00, la sediul societății

LICITAȚIE PUBLICĂ
9

deschisă fără preselecție pentru 
achiziționarea de echipamente de 
tehnică de calcul necesare realizării 
rețelei de calcul. Plata echipamentelor 
se face prin compensare. Garanția este 
de 2% din valoarea ofertei. Caietul de 
sarcini și taxa de participare se plătesc 
la casieria societății.J
Data limită de depunere a ofertei este 
de 5 noiembrie 1997.

CREDIT BANK DEVA
VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ |

Ice va avea loc în data de| 
127.10.1997,ora 11,00, în Orăștie, birou i 
| executor judecătoresc :

casă situată în Orăștie,
i str.Vînătorilor, nr.7;
î- casă situată în Turdaș, nr.49;
î - hală producție situată în Geoagiu sat; 
i- teren 6.800 mp situat în localitatea! 
iDîncu Mic, jud. Hunedoara 
informații suplimentare la telefon; 
1211853 sau la sediul Credit Bank.

qr

jr

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 ridicaț 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!

GHIDPRÂCTIC
pentru micii
INVESTITORI

-ACUM PUTETI SĂ OBȚINEȚI POSTUL DORIT!» • •

V pentru cei nemulțumiți de. actualul loc de muncă
V 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.

I TALONUL DVS. DE COMANDĂ |
I DA! Vă rog să-mi expediați în sistem ramburs (plata la primire). I

I □... ex. din lucrarea «GHID PRACTIC PENTRU MICII INVESTITORI», la prețul de 24.900 lei/ex., la adresa de mai jos. ■; 50B _ _ (1522) I

■□... ex. din lucrarea «CUM SĂ-TI (RE)GÂSEȘTI O SLUJBĂ», ia prețul de 19.900 lei/ex., la adresa de mai jos: I

| [5013 (1523) |
. Nume.......................................Prenume........................................... Ocupația................................ Firma...........................................................
1 Localitatea........................................Str..............................................................................  Nr.............. Bl............. Et...........Sc............. Ap.......I
| Cod................Județ..................................................... Tel.:........................................................... Fax:................................................................  I
, Expediați acest talon pe adresa: RENTROP & STRATON, C.P. 46,0.P. 54, București, Sector 1
I sau prin fax lanr. (01)3112635; 3112812. Primim comenzile dvs. și la tel.: (01)6142515; 3112834 - Serviciul Clienți. j

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

Ocupația

— " — — MM* IMUI — - - -

f PRIMĂRIA ! 
i MUNICIPIULUI DEVA [ j PIAȚA UNIRII Nr.4 - Telefon - 213435

Organizează
LICITAȚIE PUBLICĂ

I în data de 14 noiembrie 1997, ora 9,00, la sediul: 
[Primăriei Deva - sala de ședință, în vederea I 
! concesionării de terenuri, respectiv închiriere de j 
I spații, pentru realizarea obiectivelor prevăzute în :
■ documentațiile de urbanism, aprobate în condițiile | 
! Legii nr.50/1991 art.10-15, după cum urmează:
j 1. închirierea prin licitație publică a spațiului situat! 
: în Cristur, nr. 14 (fosta baie comunală) în suprafață j 
[de 44,80 mp :
I TAMC 22.000 lei/mp/an
! Durata închirierii 5 ani j
| Profilul: Punct farmaceutic
• închirierea acestui spațiu a fost aprobată de către | 
! Consiliul local al municipiului Deva cu Hotărârea j 
\nr.65/15 VII 1997. \
: 2. Amplasament situat în Deva, Piața Gării, adiacent j 
I actualei stații de călători, în suprafață de 15,00 mp : 
I pentru realizare construcție în soluție demontabilă I 
! (geam și structură de aluminiu) 
\TAMC 151.000 lei/mp/an

■’ Durata concesionării 20 de ani
! Profilul: Comercializare produse de panificație. 
j Acest amplasament a fost aprobat de către Consiliul! 
'.local al municipiului Deva prin Hotărârea nr.67/15\ 
I VII 1997. :
13. Amplasament situat în Deva, B.dul Dacia, pe I 
[trotuarul evazat de lângă Complexul Comercial \ 
I (Alimentara)
■ Chioșc tip „POLAR”
! Suprafața de teren este 3,00 mp 
j TAMC - 225.000 lei/mp/an (zona II) 
: Durata concesiunii 20 de ani
I Profilul - alimentar
: Acest amplasament a fost aprobat de către Consiliul I 
! local al municipiului Deva prin Hotărârea nr. 36/1997, j 
ț respectiv nr. 61/1997. •

_________________________________________ __ _____ >



24 OCTOMBRIE 1997& Cuvântul liber
Pe lângă alte obiective 

(monitorizare, privatizarea 
băncilor, convertibilitatea leu
lui, extinderea acordului 
Stand-by), cum s-a afirmat în 
mass media, dl Poul Thom
sen, negociatorul șef al 
Fondului Monetar Interna
țional pentru România, a 
venit să ne facă și să ne 
aprobe și bugetul de stat 
pentru anul 1998. Să ne bu
curăm sau să ne întristăm de 
acest,, ajutor"? Dacă ar veni 
cu adevărat cu gânduri bune, 
adică să ne facă un buget ca 
lumea, nu tot atât de auster, 
precum cele de până acum, 
sau poate și mai și, desigur 
că ne-ar veni să-l felicităm pe 
negociatorul șef pentru ini
țiativa sa lăudabilă.

Dar cum nimic în țara asta 
- parcă nici râul, nici ramul, nu 
se mai poate mișca fără ca 
totul să fie sub control 
(respectiv al finanțelor mon
diale, care pe unde au trecut 
nu știu exact dacă au făcut 
mai mult bine decât rău), iată 
că a venit și rândul bugetului 
de stat al României pe 1998 
să fie luat la purecat, să se 
știe ce și cum, se reparti
zează fondurile, care sunt 
prioritățile lor, bineînțeles nu 
ale noastre. Degeaba plătim 
noi un guvern, cu cei 15 000 
de specialiști ai săi, cu un 
Minister al Finanțelor foarte 
competent, mai ales când e 
vorba de plătitul dărilor, cu 
asistenți din stăinătate la mai 
toate forurile de decizie, dar 
atunci când este vorba să 
știm ce venituri avem și cum 

le cheltuim, trebuie să avem 
musai aprobare mai de sus. 
Nu ne jucăm noi de-a fi
nanțele cum vrem, să avem 
adică resurse și să le risipim 
pe cine știe ce nimicuri, să 
facem cumva vreo greșeală 
alocând mai mult decât tre
buie la nivelul de trai aflat și el 
în tranziție. Proiectul de buget 
ce s-a croit de specialiștii 
noștri, înainte de a fi trimis la 
Parlament pentru dezbatere și 
aprobare, trebuie oare să

NEGOCIATORUL 
ȘEF NE DĂ OARE 

Șl BUGETUL 
PE 1998?

răspundă mai întâi intereselor 
FMI, de parcă ar fi vorba 
despre bugetul lor și nu al 
nostru? Pentru a ne feri de 
eventualele greșeli, dl Thom
sen, cu vasta sa experiență în 
materie de finanțe și’ de 
bugete, vrea să se asigure că 
nu ne abatem de la linie, 
adică respectăm proporțiile 
recomandate, să nu zicem 
chiar impuse : atâta pentru 
industrie (cum zice programul 
FESAL), atâta pentru agri
cultură (cum sună programul 
ASAL), pentru armată nea
părat ceva mai mult, dacă 
vrem să intrăm în NATO și să 
achiziționăm tehnica ame- 
ricană'(singura compatibilă 
pentru acest organism), să 
alocăm neapărat prioritar, ca 

în fiecare an, cele 2-2,5 
miliarde dolari, rate scadente 
la datoriile făcute până acum, 
iar ce mai rămâne să 
împărțim pe la sănătate, 
învățământ, cercetare și, 
poate, la cultură.

Ca să nu-l uităm prea re
pede, dl Thomsen ne va cere 
imperativ să nu depășim 
inflația și deficituj bugetar 
prognozat de el. încăpând 
apoi pe mâna parla
mentarilor, care și ei lucrează 
în favoarea lor, bineînțeles 
bugetul este ,, ras” de alte 
miliarde de lei sub formă de 
salarii, diurne, protocoale, 
construcție de hoteluri, 
terenuri de golf și mai știi 
câte angarale încap în mintea 
celor puși să dea legi, însă 
după cum spun chiar ei, din 
cauza noianului de ordo
nanțe, mai mult șomează.

Uite așa îi este dat ro
mânului să se pricopsească 
în anul 1998, grație ajutorului 
neprecupețit venit din partea 
FMI, care poate substitui cu 
succes acest guvern com
petent în toate, cât și au
torității acestui Parlament, 
care nu face nici un fel de 
concesii când este vorba să- 
și apere interesele sale pe 
primul plan, apoi pe cele ale 
electoratului, adică ale po
porului, ale celor mulți și pro 
nu contra. Dacă bugetul ne 
este adus și este aprobat de 
FMI, atunci nouă ce ne mai 
rămâne altceva de făcut, 
decât să-l ducem la bun 
sfârșit, nu?

Nicolae Tîrcob j
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De la vânătoare, în

I

arestul poliției
Un pădurar, un șef de 

depozit, un paznic, un pom
pier și un pensionar s-au 
adunat și au plănuit o mare 
vânătoare la mistreț și 
căprior. Deși ilegală, dra
gostea lor pentru animale nu 
i-a împiedicat să purceadă pe 
urmele mistreților și că- 

| priorilor.
Treaba-i că le-au luat 

. urma polițiștii din cadrul 
I Inspectoratului de Poliție al 
| Județului și de la Poliția Mu- 
| nicipiului Hunedoara. Așa că 
. vânătorii au fost ei vânați și 
' băgați în arestul poliției.
I Ei se numesc Petru 
| Oneșan, de loc din Cerbăl, 
■ pădurar la Ocolul Silvic Hu- 
[ nedoara, Miron Ticula din 
I Hunedoara, șef depozit, 
| Miron Pătrău, Arănieș - 
| Cerbăl, paznic, Aurică Mun

tean, din Socet - Cerbăl, 
I pompier, și Petru Sîrb, 
| pensionar din Cerbăl. De re- 
| marcat că primii patru sunt 
. angajați la SC ,., Siderurgica" 
' SA Hunedoara.

Un necunoscut a 
fost accidentat mortal

Accidentul s-a petecut pe 
strada Moldovei din mu-

AFLAM DE LA POLITIE
nicipiul Hunedoara. Aici, într- 
o seară, un autoturism a 
accidentat mortal un bărbat 
culcat pe partea carosabilă a 
drumului. El are în jur de 30 
de ani, iar identitatea nu-i 
este cunoscută. Poate cineva 
da relații?

Nu-i este frică de 
Dumnezeu?

întrebarea o punem în 
ceea ce-l privește pe Sergiu 
Aurel Popescu, de 46 de ani, 
care a venit la Hunedoara 
tocmai din Galați.

Nu ar fi desigur nici primul 
nici ultimul om care vine de 
acolo, numai că individul s-a 
apucat să fure din biserici.

Polițiștii din Hunedoara i- 
au documentat că, într-o 
noapte el a pătruns în Bi
serica ,, Sfântul Nicolae” din 
localitate, de unde a furat 
aparatură electronică. Pre
judiciul a fost recuperat, dar 
întrebarea o repetăm : oare 
nu-i este frică de Dumnezeu?

Explozie în
aducțiunea secundară

La șantierul nr.2 din cadrul 
Hidroconstrucția Rîu Mare 
Retezat, în galeria „Aduc- 

țiune secundară” - Lotul i 
Nucșoara, a avut loc nu cu ! 
multă vreme în urmă o ' 
explozie.

Au fost accidentați grav | 
Teodor Muntean, miner, i 
(traumatism cranio-cerebral, ! 
comă gradul III), Gheorghe I 
Atudorei, miner, (poli- I 
traumatism cranio-cerebral | 
acut, fractură antebraț drept), | 
Ionel Crețu, ajutor miner, . 
(traumatism cranio-facial), ] 
Mihai lepureanu, miner, (poli- I 
traumatism prin explozie).

Primii doi se află internați | 
la Spitalul Județean Deva, iar ■ 
ceilalți la Spitalul Orășenesc ! 
Hațeg.

P Și tu Vanya?
Multe s-au întâmplat la i 

trecerea de pietoni de pe ! 
str.22 Decembrie. Mai exact • 
cea din fața Spitalului Jude- I 
țean din Deva. îndeobște nu | 
se acordă prioritate pietonilor. | 
Acest lucru l-a făcut și ] 
Cristian Eduard Vanya din 1 
Deva.Șansa a fost că de data I 
aceasta pietonul nu a fost | 
accidentat grav. ,

Rubrică realizată cu 
sprijinul i.P.J. Hunedoara >

PERSONALITĂȚI 
HUNEDORENE

în săptămâna 20 - 25 
octombrie a.c.Biblioteca 
Județeană „Ovld Densusianu” 
Hunedoara - Deva omagiază 
trei personalități ale județului 
nostru. Este vorba despre 
scriitorul și istoricul sas dr. 
Albert Amlacher, căruia în 24 
octombrie îi este dedicat un 
simpozion cu prilejul împlinirii

ALBERT AMLACHER
S-a născut la 27 decembrie 

1847, în Oraștie. A studiat în 
orașul natal, apoi la Sibiu și 
Sighișoara. A fost student la 
Jena, Berlin și Heidelberg, în 
1872 devenind doctor în filozofie 
și magistru în arte libere. Inițial a 
lucrat în învățământul orăștian, 
refuzând în 1875 o catedră în 
Germania. După obținerea 
diplomei în teologie ’ va fi 
predicator în Sebeș, apoi preot 
evanghelic la Romos. La pensie 
s-a retras la Orăștie, murind la 
92 de ani.

A fost membru fondator al 
Asociației Carpatine din Tran
silvania și membru de onoare al 
unor asociații de istorie din 
Austria și comitatul Hunedoara. 
A avut numeroase colaborări la 
aproximativ 50 de publicații de

CORNELIU RĂDULESCU
A văzut lumina zilei în urmă 

cu șase decenii lângă Botoșani. 
Liceul l-a urmat la Alba-lulia și 
licența în filologie a dobândit-o 
la Universitatea din Cluj-Npoca. 
A lucrat ca profesor în 
Orăștioara și Lupeni, oraș care 
în 1993 i-a acordat titlul de 
,,Cetățean de onoare".

Debutul literar a fost în 
1958, în 1988 obținând un pre
miu republican pentru volumul 
„Povestiri pe o temă dată sau 
Pseudo-etico-panorama". Are 
lucrări apărute în volume sau în 
periodice, colaborând cu foarte 
multe reviste. Volumele apărute, 
cronologic, sunt: „Vara", „Prin 
defileu", „Zidul în care s-a tras 
cu pușca”, „Uitarea și neuitarea 
inocenților" și lucrarea premiată, 

a 150 de ani de la naștere, 
despre dl Corneliu Rădulescu, 
prozatorul care pe 25 octombrie 
împlinește 60 de ani, și despre 
Victor Isac, căruia oficialitățile 
Hunedoarei îi vor conferi titlul 
de „Cetățean de onoare “al 
municipiului. Pentru toate cele 
trei personalități biblioteca a 
editat biobibliografii.

limbă germană, română și 
maghiară. Foarte multe schițe și 
nuvele, lucrări istorice și contribuții 
la istoria culturii au văzut lumina 
tiparului, alte lucrări rămânând în 
manuscris.

Simpozionul organizat la sala 
,,Astra" de Consiliul Local Orăștie, 
Forumul German Orăștie, în cola
borare cu bibliotecile județeană și 
municipală, și-a propus să înlăture 
tăcerea nedreaptă și să-l prezinte 
celor de acum pe cel care a fost dr 
Albert Amlacher cu meritele sale. 
Prezentarea omului de cultură 

.sas, făcută prin comunicări dar și 
prin expoziția de carte și docu
mente a subliniat personalitatea 
acestuia, preocuparea sa de a-i 
apropia pe sași de români, 
unindu-i în lupta pentru o cauză 
comună în acel timp.

menționata anterior.
în bibliografia realizată de 

Biblioteca Județeană „Ovid 
Densusianu” Deva sunt citate mai 
multe opinii și aprecieri critice 
referitoare la opera lui Corneliu 
Rădulescu. Definitorii pentru 
operă în întregul său, pentru stilul 
prozatorului aniversat, sunt 
cuvintele dlui Radu Ciobanu: 
„Corneliu Rădulescu este un 
scriitor laborios, cu vână epică 
viguroasă, cu un fond ideatic 
bogat și generos și cu un registru 
larg, de la cel liric-tandru până la 
cel ironic-polemic sau autoironie. 
Un viguros al compozițiilor ra
finate, cu un stil pregnant, su
pravegheat până la detaliu”.

Viorica ROMAN

Biserica cu hramul „Sf. Vas He” din str. M.Eminescu - Deva_____

DE LA INIMĂ LA INIMĂ
„ Cu prilejul apariției ziarului,, Cuvântul liber" cu numărul 

2000, felicit colectivul redacției pentru obiectivitate, 
echidistanță politică, corectitudinea informației și-i urez 
acestui cotidian să-l sărbătorim și în mileniul trei, împreună." 

Mihail RUDE ANU
Președintele Filialei județene Hunedoara a Partidului 

Democrației Sociale din România

,,Cu prilejul apariției ziarului,,Cuvântul liber" Deva, 
numărul 2000, doresc întregului colectiv redacțional multă 
sănătate și fericire, noi succese în activitatea de zi cu zi, ca 
ziarul nostru să ajungă în cele mai îndepărtate colțuri ale 
județului Hunedoara!”

Cu bine,
Petre Udrea 

Simeria

I Elțîn „amorțește” 
I din nou vigilența 
| Chișinăului.

Ieri s-a deschis la 
Chișinău reuniunea Co
munității Statelor Inde
pendente. Cu acest pri

lej, trioul Elțîn- Kucima- 
Lucinschi a abordat de
licata problemă a Trans- 
nistriei, fără a fi invitat la 
această întâlnire și 
Smirnov, conducătorul 
autoproclamatei repu
blici de peste Nistru.

Cu acest prilej Elțîn a 

declarat că „Moldova 
este stat unic și in
divizibil și că toate pro
blemele care privesc 
Transnistria se vor re
zolva numai după con
sultarea autorităților de 
la Chișinău”.

Vorbind înaintea des
chiderii reuniunii C.S.I. 
de la Chișinău, Elțîn a

[precizare^
Dintr-o eroare de 

Interpretare, în nota 
„Direcția județeană a dru
murilor devine regie au
tonomă”, apărută în ziarul 
nostru nr. 1998 din 21 
octombrie a.c., se spune că 
această unitate se reor
ganizează, trecând în sub- 
ordinea Consiliului județean 
Hunedoara ca societate 
comercială pe acțiuni. Fa
cem cuvenita rectificare, 
precizând că Regla 
Autonomă „Direcția jude
țeană a drumurilor” func
ționează sub această formă, 
adică de regie, până la apli
carea noilor reglementări 
legale după care va deveni 
societate comercială.

----------------------------------

anunțat că l-a propus | 
pe ministrul adjunct de | 
externe rus să se ocupe | 
permanent de problema | 
diferendului transnis- | 
trian. Din păcate, pro- | 
blema Transnistriei nu | 
se va discuta la actuala . 
reuniune C.S.I.

Minei Bodea J
___ — A ____ Ziar editat de
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