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GLOSE LA UN MITING
Mi-am tot propus să-mi 

feresc însemnările de 
amestecul politicului dar e 
peste poate. Viața politică e 
atât de interesantă, încât e 
greu să te abții de la a glosa 
pe marginea’ ei. Fie în re
gistru grav, fie 
într-unul amu
zant, cum cere 
și mitingul con
vocat cu mult 
tam-tam de opoziție în săp
tămâna trecută’. Ne aș
teptam cu toții la ceva “di 
granda”, la tin test sever 
pentru guvernanți, mai ales 
că liderul cel mai agresiv al 
opoziției a dat și un "ultima
tum”, vestind cu glasu-i 
inconfundabil că va ocupa 
Piața Revoluției cu zece mii 
de oameni, cu toții, firește, 
români mari. Se’-ngroașă 
gluma, mi-am zis și măr
turisesc că m-a străbătut o 
undă 'ie îngrijorare. Dar 
când ^olo, la ora H, ce să

vezi? Patru partide, cu 
puterile ajutate și de niscai 
chiriași, abia au izbutit să 
mobilizeze la lupta cea 
mare vreo trei mii de fideli 
dintr-un oraș de aproape 
trei milioane. Lipsa lor de

audiență se explică prin 
absența unui program 
alternativ rezonabil, dar și 
prin faptul că lumea știe 
prea bine cu cine are de-a 
face: PSM, sub altă pălărie, 
a dovedit ce poate vreme 
de peste patruzeci de ani, 
PDSR șapte ani, iar oferta 
PRM pe prea puțini îi ten
tează. Cât despre pen
sionari, ei au nimerit acolo 
în disperare de cauză, cum 
dădea de înțeles, jenat, 
liderul lor, într-o ulterioară 
ediție specială tv.: nu e

vorba de o alianță, se 
“delimita” el, ci de o 
colaborare. Subtilități, 
monșer, nu orice țopârlan 
pricepe...

Semnificative au fost 
apoi absențele. în primul 

rând cea a dlui 
Iliescu, prin
cipalul incitator 
la “schimbarea 
schimbării". D- 

sa a preferat dentistul în 
locul riscului de a fi pus în 
“postiura” penibilă de 
“pupat piața revoluți” cu 
Vadim. L-a delegat în’locul 
său pe dl Năstase care, 
captiv strategic între 
imunitatea senatorială a 
tribunului și barba post- 
senatorială a bardului, ne 
ducea cu gândul la vorba 
franțuzului: grandeur et

Radu CIOBANU

(Continuare în pag. 2)

JOUR, CAUSSADE!
LICEUL TEORETIC “TRAIAN” 

' din Deva, gazdă a 
liceenilor francezi

Liceul “Traian” din 
Deva a devenit, mai ales 
în ultimii ani, de când a 
dobândit statutul de liceu 
de cultură generală, una 
dintre instituțiile de 
învățământ hunedorean 
cu largă deschidere spre 
acțiuni menite să confirme 
și să-i întărească pres
tigiul național și inter
național.

în acest context se în
scrie și recentul schimb 
școlar cu Liceul din 
Caussade - Franța. Des
fășurată în perioada 22-26

octombrie a.c., acțiunea 
a marcat un pas înainte 
în strângerea legăturilor 
de prietenie dintre cele 
două licee, iar în sens 
mai larg, o nouă expresie 
a tradiționalei prietenii 
dintre popoarele român și 
francez.

Schimbul, inițiat încă 
de anul trecut, ca urmare 
a demersurilor doamnei

Prof. Corina DÂNCAN
Liceul teoretic „ Traian " Deva

(Continuare în pag. 2)

Zidul Cetății Orăștiei s-a | 
reîntregit. Contururile 
din ciment mărginesc 

plombele din zid.
Foto: Anton SOC AC! |

SE CEARTĂ
ȚIGANII

•

într-o zi de sâmbătă - era 
așa pe la ora amiezii - patru 
țigani tineri, doi bărbați și două 
femei, s-au oprit în fața Poștei 
centrale din Deva indelet- 
nicindu-se cu o ocupație ce le 
este oarecum specifică : se 
certau. O făceau, nu în limba 
lor, ci în românește. Strigau 
bărbații la femei și viceversa 
aruncându-și înjurături, urări și 
îndemnuri, pomenind organe 
omenești ce ar face orice hârtie 
să pălească de rușine. Zburau 
cele mai de sus de la o tabără 
la alta cu o viteză mai ceva 
decât cea a mingii de ping-pong 
într-o finală de înaltă cîasă.în 
jurul celor patru se adunaseră 
o mulțime de gură cască. Unii 
râdeau cu gura până la urechi, 
alții se indignau, dar nu cine știe 
ce. La un moment dat din rândul 
spectatorilor s-a desprins un om 
înalt și lat în spate care a zis cu 
o voce puternică:

- la mai închideți gura, măi, 
că acu' trebuie să sosească 
poliția! Am chemat-o și a zis că 
vine un echipaj încoace.

Țiganii au rămas încre
meniți preț de câteva clipe, s- 
au privit scurt, apoi, parcă trimiși 
din pușcă, au luat-o spre gară, 
în urma lor toată lumea râdea.

- Ai chemat poliția, mă 
Petre? l-a întrebat pe spătos 
cineva.Când, că nu te-ai mișcat 
de lângă mine?

- Aiurea, n-am făcut-o. Dar 
cum puteam să-i potolesc pe 
ăia? Că nu mai au frică de 
nimic, dar de poliție fug ca dracu 
de tămâie.
_________ Traian BONDORj

Aștia-s boii, măi bădie!
Foto: Anton SOC AC!
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UN MILION DE DOLARI PENTRU^ 
COMBATEREA POLUĂRII

Potrivit unor informații de ultimă oră, Casial SA Deva - | 
societate cuprinsă în proiectul de dezvoltare pentru industria i 
cimentului, va fi sprijinită de către Ministerul Energiei și ' 
Mediului din Danemarca în realizarea unui proiect de | 
combatere a poluării. Prin agenția de specialitate -. DANCEM . 
- Agenția de Protecție a Mediului daneză, se va aloca I 
aproximativ un milion de dolari pentru promovarea unor soluții | 
tehnice de reducere și combatere a acestui fenomen.(C.P.)

in ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Revoluționarii protestatari 

au încetat greva foamei

30 OCTOMBRIE
1 dolar SUA 7739 lei
1 marcă germană 4482 lei
100 yeni japonezi 6425 lei
1 liră sterlină 12962 lei
1 franc elvețian 5523 lei
1 franc francez 1341 lei
100 lire italiene 457 lei

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

' ANALIZE MAI BUNE
De curând, în spitalul 

municipal din Brad, pentru 
laboratorul de analize au 
fost achiziționate două 
analizoare, unul pentru 

^sânge și altul pentru urină.

Noile aparate permit o 
mare rapiditate în 
efectuarea investigațiilor 
medicale și totodată o 

a

După îndelungi medieri 
cu guvernul efectuate prin 
intermediul președintelui 
senatului, dl Petre Roman, 
revoluționarii protestatari 
au încetat greva foamei.

Ieri, în jurul orei 13,30, 
reporterii Societății Româ
ne de Radiodifuziune, aflați 
la fața locului, au transmis

știrea că Dan Iosif a 
început să mănânce, gest 
interpretat ca o acceptare 
în principiu a protocolului 
propus de guvern.

Să vedem ce curs va 
urma acum inițiativa de 
modificare a Legii nr.42. 
(T.l.)

j

corectă evaluare 
acestora.(C.P.)

HOMOSEXUAL ARESTAT
CRISTINEL PETRUȚ, de 24 de ani, din Gurabarza, a 

fost arestat preventiv pentru întreținerea de raporturi 
sexuale cu persoane de același sex.

După ce a cunoscut mai mulți elevi de la liceul din 
localitate, Cristinel Petruț i-a invitat, pe rând, la locuința 
sa unde își derula plăcerile. Până în prezent s-au depistat 
trei minori cu care a practicat raporturi sexuale.

Pentru faptele comise, tânărul homosexual riscă, dacă 
va fi găsit vinovat de instanță, o pedeapsă între 2-7 
ani.(C.P.)

PROTECȚIA 
PERIMETRELOR MII

Marți, 29 octombrie a.c., 
a fost prezent la Deva dl 
lanoș Botond Kiss, secretar 
de stat la Departamentul 
protecției mediului din 
cadrul Ministerului Apelor, 
Pădurilor și Protecției 
Mediului.

Cu această ocazie au 
fost discutate problemele 
ce vizează, în mod deosebit,

protecția
dustria minieră. între 
altele, dl Kiss s-a deplasat 
în zona dealului Nucet, 
unde, o suprafață de teren, 
situată deasupra unei 
galerii de coastă, s-a tasat. 

De asemenea, s-au mai 
purtat discuții privind ariile 
și arealele protejate din 
județ, în număr de 48. (C.P.)
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GLOSE LA UN MITING
(Urmare din pag. 1)

Am parcurs scri
soarea dv, stimate die 
Gheorghe Catană, din 
Deva, referitoare la 
aspectul cimitirului 
Bejan. Am reținut că vă 
nemulțumesc prețurile 
percepute de RAGCL 
Deva, pentru locurile de 
veci, care sunt de trei 
categorii, ca și de
zordinea de nedescris. 
Cităm: „Unii oameni au 
uitat că în acest cimitir 
sunt înmormântați 
părinți, frați, surori, 
rude apropiate de care 
au fost îngrijiți cât erau 
în viață și acum nu se 
mai duc să curețe mor
mintele de buruieni, să 
pună o floare. Res
ponsabilul cu curățenia 
nu reușește, de unul 
singur, să întrețină 
totul ordonat și 
primenit. Sâmbătă, 1 
noiembrie, este Ziua 
morților. Să venim toți 
cu o floare și să ne 
rugăm pentru cei care 
ne-au crescut și au 
muncit pentru noi. Fie- 
le țărâna ușoară.”

decadence. Fiindcă nu 
poate fi decât trist ca, din 
ministru de externe al 
României, să ajungi res
ponsabil cu aghitprop-ul în 
piață. De altfel, conform 
tuturor relatărilor, dl 
Năstase nu părea deloc a 
se simți în apele sale, d- 
sa preferând evident 
spațiile confortabile și 
închise. Dar ce nu face 
oșteanul partidului când 
partidul i-o cere!

A doua absență, poate 
și mai semnificativă, în 
orice caz de bun augur, 
este aceea a PUNR. De 
când îl are ca prim-lider pe 
dl Tabără, acest partid a 
cunoscut o sensibilă mo
dificare de conduită în 
sensul unei discrete de
plasări spre centru și a 
unor declarații publice 
cantonate în limitele rezo
nabilului. Dl Tabără, per
soană rațională și cu bun 
simț, nu agreează stilul 
eroi-comic funariot și știe 
să evite asocierile con- 
traproductive și com
promițătoare. De aici 
partidul d-sale nu are de
cât de câștigat. în primul 
rând în onorabilitate. Ceea 
ce ș-a și întâmplat.

în fine, o altă ob
servație pe marginea 
acestui miting carnavalesc 
la care agresivitatea și 
pitorescul strigăturilor au 
fost invers proporționale 
cu numărul emitentilor, ar

fi aceea că majoritatea 
românilor se dovedește 
încă o dată a fi formată 
din oameni echilibrați, 
care nu se lasă seduși de 
frazeologia patriotard- 
populistă. Se vede treaba 
că ei au încă încredere în 
guvernanții pe care i-au 
ales în urmă cu un an. în 
ciuda bâlbâielilor aces
tora, a contradicțiilor, a 
gafelor monumentale pe 
care le fac periodic, a 
declarațiilor năucitoare 
pe care le emit pe ne
așteptate, a modului per
fect în care ilustrează 
fabula cu racul, broasca 
și o știucă, “populația", în 
marea ei majoritate, e 
conștientă sau doar 
intuiește că drumul aces
ta pe care bâjbâim e 
singurul care duce un
deva, că alternativă, cel 
puțin deocamdată, nu 
există. Că o întoarcere în 
trecut, oricare ar fi el, ar 
fi absurdă și în răspăr cu 
mersul vremii, iar o de
viere spre extreme, 
oricare ar fi ele, ar 
însemna tăierea ultimelor 
punți de ieșire înspre 
lumea civilizată. încre
derea aceasta tot mai 
costelivă, reală totuși, 
încă reală, e acum 
marele atu al gu
vernanților. Răul va 
începe cu adevărat abia 
atunci când vor avea 
inabilitatea s-o piardă de 
tot.

BONJOUR, CAUSSADE!

formare din pag. 1)

profesoare Gabriela 
Logojan, s-a desfășurat în 
două etape. Prima a 
constituit-o vizita făcută de 
un grup de elevi al liceului 
nostru la Caussade în tim
pul vacanței de primăvară 
a anului 1996.

Actualul moment, re
plică a celui din 
primăvară, a avut loc 
conform unui program 
convenit în. prealabil, 
având toate caracte
risticile unei acțiuni con
certate, pregătite și des
fășurate cu maximă serio
zitate de către ambele 
Părți.

Âstfel, elevii francezi și 
însoțitorii lor au putut să-i

cunoască pe români la ei 
acasă (în sens propriu, ei 
fiind găzduiți în familii), au 
asistat la ore, au vizitat 
obiective turistice locale și 
județene și au participat la 
alte multiple activități.

Mat mult, nu au lipsit nici 
momentele “fierbinți” cum 
ar fi susținerea entuziastă a 
echipajului liceului în 
confruntarea cu Colegiul 
Național “Decebal”, unde 
elevii noștri au concurat cu 
prietenie și deosebit “fair- 
play". Au vizitat discotecile 
din Deva, au vizionat o 
piesă de teatru dansat 
condus de aceeași doamnă 
profesoară Gabriela Logo
jan. Un moment aparte și 
foarte gustat de asistentă a 
fost regalul folcloric susținut 
de ansamblul Clubului 
Elevilor din Deva, sub

conducerea dlui instructor 
D. Lăsconi.

Mulțumirile aduse la 
sfârșitul sejurului de 
delegația franceză au 
arătat că eforturile noas
tre au dat rezultate, că 
francezii au știut să ne 
aprecieze așa cum se 
cuvine ospitalitatea și 
seriozitatea.

Dar mai mult decât cu
vintele, schimburile de 
adrese, promisiunile de 
revedere grabnică, pre
cum și lacrimile vărsate 
de elevi (atât români, cât 
și francezi, la despărțire) 
au dovedit starea de spirit 
național și european care 
a dominat timp de o 
săptămână în liceul nos
tru.

A la prochaine, chers 
amis!

VINERI 31 octombrie

IVR1
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 toatei (r) 14.10 Șeicul (s/ 
r) 15.00 De la lume adunate...
15.30 Em în 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 Mu
zelor 19.55 Doar o vorbă să-ți 
mai spun! 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) 23.55 Portret 
în oglindă 0.25 Frumoasa și 
Bestiile (f. Italia 1970)

TVR 2
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 culturali (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., doamnăl 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 Corinel

ANTENA I
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

PRO IV
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 șl contra cu Octavian 
Paler 18.00 Rătăciți în tranziție 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Cine 
este șeful? (s) 19.00 Știi și

(iieReseepl
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OBerbec (21 III - 20 IV)
Vă deranjează observațiile 

partenerului de viață. Abțineți- 
vă căci ar putea izbucni un 
scandal de proporții. Evitați 
speculațiile că s-ar putea să 
pierdeți mult.
OTaur (21 IV - 21 V)

Reuniune de familie, care vă 
mal liniștește. Una din rudele 
dv. este implicată într-o afa
cere riscantă. Surpriză plăcută 
din partea colegilor de ser
viciu.
OGemeni (22 V - 22 VI)

Aprecieri pozitive, venite din 
partea colegilor, dar și a 
șefului, ceea ce va influența 
pozitiv bugetul. Vă simțiți 
mobilizat.
ORac (23 VI - 23 VII)

Atenție, că s-ar putea să 
faceți o indigestie din pricina 
apetitului exagerat. Veți câș
tiga admirația șefilor și 
colegilor în urma realizării 
unei lucrări dificile la serviciu. 
OLeu (24 VII - 23 VIII)

Nu puneți nimic-în practică, 
fiindcă puteți greși. Evitați 
discuțiile și amânați deciziile 
de orice fel. Partenerii de afa
ceri doresc să-și impună 
punctul de vedere. 
OFecioară (24 VIII - 22 IX) 

Fiți mai diplomat. Perse
verența nu vă ajută acum în 
relațiile cu oamenii. Mai bine 
ocupați-vă de studii. 
OBalanță (23 IX - 23 X)

Veți cheltui bani pentru să
nătate. Manifestați mai puțină 
fermitate în deciziile pe care le 
luați. Cereți sfatul unui prieten 
în problema ce o aveți. 
OScorpion (24 X - 21 XI)

Energie maximă, vă simțiți 
în stare de a rezolva orice. Vă 
sugerăm să stați acasă, 
deoarece nu totul va fl așa 
cum ați dorit.
O Săgetător (22 XI - 20 XII) 

Prudență în tot ceea ce 
faceți. N-ar fi exclus ca un 
animal să vă agreseze. Unul 
dintre părinți are o mare rea
lizare. Sprijinul familiei va fi de 
bază în perioada pe care o 
traversați.
OCapricorn (21 XII - 19 I)

Nu amânați răspunsul la o 
scrisoare. Aveți de semnat 
acte, de răspuns la telefon. La 
serviciu, aprecieri pozitive. 
OVărsător (20 I - 18 II)

Dușmani ascunși, dar reușiți 
să le dejucați planurile. Fiți 
însă prudent și, dacă puteți, 
evitați femeile, care vă pot 
aduce neplăceri.
OPești (1911-20 III)

Posibile câștiguri dintr-o 
afacere pe care ați conslderat- 
o pierdută. Familia vă poate fi 
de ajutor în soluționarea unei 
probleme de serviciu.

jiegescep,
câștigil (cs) 19.30 Știrile PRO'1' 
TV 20.15 Dosarele X (s, ep. 85) 
21.15 Nosferatu - fantoma 
nopții (thriller Germania/Franta 
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) 
2.45 Știrile PRO TV

PRO IV - DEVA
06.15-06.45 Oameni de 

milioane (r)
06.45-07.00 Știri locale (r)
17.15- 18.25 Ghici cine bate 

la ușă? - talk show realizat de 
Valentin Boeru

23.15- 23.40 Știri locale • 
Invitatul ^săptămânii

DEVASAT +
17.00 Desene animate 17.30

Muzică rock 18.00 Film artistic 
19.30 Film artistic 21.00 Film 
artistic 22.30 Film artistic 00.00 
Serial erotic

r 
I 
I 
I 
I 
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I
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In meciurile restantă
în cele două partide restante din Divizia A, care s-au 

disputat miercuri, Steaua a învins la Craiova pe Universitatea 
cu 2-1 prin golurile înscrise de Dănciulescu și Lăcătuș. Oltenii 
au marcat prin Frăsineanu. La Piatra Neamț, F.C.Național a 
cucerit victoria cu scorul de 3-1 în fața Ceahlăului. Steaua a 
trecut pe primul loc în clasament.(S.C.)

Rezultatele în baraj pentru C.M.
în primul tur al meciurilor de baraj pentru calificarea la 

C.M. din Franța ’98, s-au înregistrat rezultatele : Rusia - Italia 
■ 1-1; Croația - Ucraina 2-0; Irlanda - Belgia 1-1; Ungaria - 
I Iugoslavia 1-7!(S.C.)

I
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HANDBAL MASCULIN
DIVIZIA A - SERIA VEST

• ^SIDERURGICA HUNEDOARA - 
ARMĂTURA CLUJ 23-23 (13-16)

4

Hunedorenii au avut de 
înfruntat un adversar deosebit 
de tenace, care s-a apărat 
exact și a fructificat orice 

| posibilitate ivită de a înscrie.
| Elocventă este în acest sens
■ evoluția scorului pe tabela de 
! marcaj, care a arătat în prima 
I parte a întâlnirii doar în două 
| momente avantaj de partea 
| gazdelor.

în repriza a doua, elevii 
I antrenorului C-tin Logofătu 
| echilibrează jocul, au pe-
■ rioade lungi de dominare. Cu 
! 8 secunde înainte de închi- 
I derea partidei, hunedorenii au

-1
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I 
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I 
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I 
I 
I 

ii
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I ■ i 
I 
I 
!

un ultim atac, Rotar se 
înalță peste blocajul advers 
și șutează, dar mingea 
nimerește bara porții 
clujene, votându-se astfel 
obținerea de către gazde a 
unei victorii in extremis.

Jocul s-a desfășurat pe 
un frig pătrunzător în sala 
de sport a Liceului industrial
din Hunedoara, care a | 
influențat evoluția hand- 
baliștilor.

SIDERURGICA:Codreanu, 
Drăgoi, Crainic, Rotar, 
Rusu, Rada, Radu, Acio- 
băniței, Păun, Ivanciuc, 
Butoi, Molnar.

Viorel NICU LA

COMUNICĂ:

I
I 
I
II I
I

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ I

DE FOTBAL
I 
I
I

Având în vedere că pe data de 18 mai 1998 trebuie I 
| comunicat la FRF campioana județului la fotbal, Comitetul de | 
| Urgență a hotărât: i

1. în ziua de 16 noiembrie 1997, orele 9,30 și 11,30, se vor!
I disputa meciurile din etapa a 14-a (prima din retur) în Divizia I 
| D Juniori și Seniori, după următorul program:

1 .MIN.GHELARI - AURUL BRAD;
2. C.F.R.MARMOSIM - MIN.BĂRBĂTENI;
3. CASINO ILIA - RETEZATUL HAȚEG;

I 4. VICT.CÂLAN - DACIA ORĂȘTIE;
, 5. CONSTR.HUNED. - MIN.TELIUC;

6. F.C.PAROȘENI-VULC. - MIN.LIVEZENI;
7. MET.CRIȘCIOR - MIN. ANINOASA.
II. Prima etapă a fazei județene a CUPEI ROMÂNIEI se |

■ va desfășura în ziua de (duminică) 23 noiembrie 1997,ora 11,.
I după următorul program: Santos Boz - Min.Ghelari; Unirea I

I 
I 
I 
I
I 
I

| Vețel - Constr.Huned.; Foresta Orăștie - Min Livezeni; Avântul | 
■ Zdrapți - Met. Crișcior; Aliman Brad - Victoria Călan; ■ 
1 GI.Geoagiu - Retezatul Hațeg; Viet. Dobra - Casino Ilia; Min.II !

Ghelari - Min.Teliuc; Gl.Bretea Română - Min.Bărbăteni; I 
Fotbal St.Deva - Min.Aninoasa. I

Jocurile se vor desfășura pe terenurile primelor echipe. ■

CAMPIONATUL JUDEȚEAN |
DE FOTBAL j

Rezultatele ultimei etape din tur: j

I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I'
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
L

SANTOS BOZ ■ CIF ALIMAN BRAD 5-0; 5
GLORIA BRETEA - VICT. DOBRA 2-6; L —
UNIREA VEȚEL - AVÂNTUL ZDRAPȚI 3-2;
FORESTA ORĂȘTIE - MIN.II GHELARI 4-1;
FOTBAL ST.DEVA - GL.GEOAGIU 1-3.

Q CLASAMENTUL TURULUI: )
SANTOS BOZ 9 8 0 1 20-4 24;
UNIREA VEȚEL 9 6 3 0 28-13 21;
FORESTA ORĂȘTIE 9 5 2 2 22-12 17;
AVÂNTUL ZDRAPȚI 9 5 0 5 17-16 15;
VICTORIA DOBRA 9 3 2 4 15-14 14;
GLORIA GEOAGIU 9 3 3 3 13-19 12;
ALIMAN BRAD 9 3 2 4 17-18 11;
GLORIA BRETEA R. 9 2 0 7 11-24 6;
MIN.II GHELARI 9 1 2 6 12-25 5;
FOTBAL ST.DV. 9 1 1 7 12-22 4.
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12.05 Secretul (s/r) 13.00 Secretele 
nisipului (s/r) 14.10 Șeicul (s/r) 15.00 
Meridianele dansului 16.00 Em. în Ib. 
maghiară 17.30 Casă de piatră (s) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 80) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 21.00 Baywatch (s, ep. 122) 
22.00 Fețele schimbării (talkshow) 23.00 
Jurnalul de noapte 23.15 Magazin sportiv
23.30 Canary Wharf (s, ep. 61) 23.55 
Scena 0.25 TVR Club. Antologie rock.

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 Em pt. persoane cu handicap. 
Eternitate (II) 16.00 Em în Ib. maghiară
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 în flagrant (anchetă) 19.00 
Sunset Beach (s) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun 20.00 Jurnal, ediție specială
20.25 Fotbal Steaua București -AS Bastia 
(d) 22.25 Reflecții rutiere 22.45 Magazin 
sportiv 23.00 Jurnalul de noapte 23.15 
Canary Wharf (s, ep. 62) 23.40 Universul 
cunoașterii (do.)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Ecranul (r)
13.30 Club 2020 (r) 14.00 Conviețuiri magazin 
15.00 Limbi străine: engleză 15.25 Gigi 
Sfârlează (d.a) 15.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 16.00 Micaela (s, ep. 35) 16.55 
Cristal (s, ep. 138) 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
Emisiune cu liceeni 19.30 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! Bolile sărăciei 20.00 Secretul 
(s, ep. 23) 20.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
22.00 Ultimele zile ale lui Frank și Jesse James 
(f. SUA 1986) 23.40 Ecoturism (mag.) 

7.00 TVM. Telematinal! 8.00 Euronews 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Baywatch (s/r) 9.55 
Scena politică (r) 10.30 Savannah (s/r) 11.30 D.a 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Scena (r) 13.30 
Față în față cu autorul (r) 14.00 Conviețuiri 15.00 
Limbi străine: franceză 15.25 D.a 16.00 Micaela 
(s) 16.55 Cristal (s) 19.00 Dosarele istoriei. SOS 
manualele școlare! 20.00 Secretul (s) 20.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru TV: .Trenul din zori nu mai 
oprește aici" (I) 23.35 Fotbal Avanpremiera 
etapei a 4-a a Ligii Campionilor

11.50 Lumină călăuzitoare (s, ultimul episod)
12.45 Orășelul fantastic (s/r) 13.15 între prieteni 

(talkshow/r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Păguboșii (co. Anglia 1979)16.00 întoarcerea 

Sfântului (s, ep. 7) 17.00 Mizerabilii (d.a, ultimul 
ep.) 18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 Dragonii 

Ninja (f.a.SUA 1993) 21.30 Viitorul începe azi (s, 
ep. 8) 22.30 Milionarii de la miezul nopții

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Mizerabilii (d.a/r) 9.40 
Viitorul începe azi (s/r) 10.30 Dragonii Ninja (f/ 
r) 12.20 O iubire de neuitat (s, ep. 1) 13.15 Mil
lennium (r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Pasiune 
secretă (dramă SUA 1995) 16.00 întoarcerea 
Sfântului (s) 17.00 Muppets Show (s, ep. 1) 
18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 Prea 
repede, prea tânăr (f.a SUA 1995) 21.30 Legea 
lui Burke (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) 12.00 Abisul (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Șoapte de iubire (s, 
ep. 67) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Deșteaptă- 
te, române! (talkshow) 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 Copilul problemă (co. SUA 1990) 22.05 
Știrile PRO TV 22.10 Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 22.15 Familia Bundy (s, ep. 222)
22.45 Sledge Hammer (s, ep. 28) 23.15 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.40 Chestiunea zilei
23.45 Shanghai Express (f. SUA 1932) 

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 Copilul 
problemă (f/r) 12.55 Știri 13.00 Shanghai Expres 
(f/r) 14.20 D.a 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Șoapte de iubire (s) 17.00 Știri
17.15 Profesiunea mea - cultura (talkshow^
18.25 Știri 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. 
8) 21.15 De partea legii (s, ep. 4) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Familia Bundy (s, ep. 223) 22.45 
Sledge Hammer (s, ep. 29) 23.15 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.40 Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 23.45 Un loc liniștit la țară (f.)

O
6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 9.0 

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) 

| 16.30 Tribuna partidelor parlamentare
• 17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de 

piatră (s) 18.00 Medicina pentru toți. Boala 
Alzheimer 19.00 Sunset Beach (s, ep. 82) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 21.30 Fotbal 
Meci I în etapa a 4-a a Ligii Campionilor (d) 

1 23.35 Jurnalul de noapte 23.50 Cultura în
lume (do) 0.20 Fotbal Meci II în etapa a 4- 
a a Ligii Campionilor (înreg.) 

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) 13.30 
Portret în oglindă (r) 14.00 Em. în Ib. maghiară 
15.00 Limbi străine: germană 15.25 D.a 15.50 
Tribuna partidelor parlamentare 16.00 Micaela
(s) 16.55 Cristal (s) 19.00 Club 2020 (em. de 
știință) 19.30 Dreptul la adevăr. Cronica cenzurii 
românești (IV) 20.00 Secretul (s) 22.00 Un om 
cu greutate: Diva (f. Italia/Franța/Ger.)

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s/r)
9.40 Legea lui Burke (s/r) 10.30 Prea repede, 
prea tânăr (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s)
13.10 Printre rânduri (r) 14;00 Știrile amiezii 
14.20 Justiție îndoielnică (f. SUA 1994, p. I) 
16.00 întoarcerea Sfântului (s, ep. 9)17.00 
Muppets Show (s) 18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Răpirea Sabinelor (f. ist. Franța/ 
Italia 1960) 21.30 Doctor Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s, ep. 9) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

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 De partea legii (s/r) 12.55 Știri 
13.00 Un loc liniștit la țară (f/r) 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-i șeful? 
(s) 19.00 Știi și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Săraca fată bogată (dramă SUA '87, p. 
1)22.05 Știrile PRO TV 22.15 Familia Bundy (s, 
ep. 224) 22.45 Sledge Hammer (s, ep. 30) 23.15 
Știrile PRO TV. Prima pagină 23.45 Cei șapte 
Magnifici (f. SUA 1960) 2.50 Știrile PRO TV
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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)
14.10 Șeicul (s/r) 15.45 Lege și fărădelege 
16.00 Conviețuiri 17.10 Sailor Moon (d.a) 
17.35 Casă de piatră (s) 18.00 Timpul 
Europei 19.00 Sunset Beach (s) 19.45 
Tragerile LOTO 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Marguerite Volant (s, ep. 5) 
22.00 Cu ochii’n 4 (anchetă) 23.00 Jurnalul 
de noapte 23.15 Magazin sportiv 23.30 Ca
nary Wharf (s, ep. 63) 0.25 întâlnirea de la 
miezul nopții

TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 9.55 Medicina pentru toți (r) 10.25 
Fețele schimbării (r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.30 Dreptul la adevăr (r) 14.00 Em 
în Ib. germană 15.00 Limbi străine: spaniolă
15.25 Gigi Sfârlează (d.a) 15.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 16.00 Micaela (s) 17.00 
Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.00 S.O.S. Patrimoniul
19.30 Față în față cu autorul Alex Ștefănescu 
20.00 Secretul (s, Italia 1992, ep. 26) 20.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 21.00 în fața dvs. 22.00 
Vremea asasinilor (f. p. Franța ’58) 23.40 Time 
Out. Fotbal Etapa a 4-a a Ligii Campionilor (rez.)

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s)
9.40 Doctor Bramwell - o femeie ambițioasă (s/ 
r) 10.30 Răpirea sabinelor (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s) 13.10 Don Quijote (f.da) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Fetele de la Lido (f. Franța 1995, 
ultima parte) 16.00 întoarcerea Sfântului (s, ep. 
10) 17.00 Muppets Show (s) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Captiva (f. SUA 1986)
21.30 Cronici paranormale (s, ep. 9) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

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 Săracă 
fată bogată (f, p. l/r) 12.30 Cei șapte Magnifici (f/ 
r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s)
16.15 Șoapte de iubire (s, ep. 70) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Punctul pe I (talkshow) 18.25 Știri
18.30 Cine-i șeful? (s) 18.55 Chestiunea zilei 
19.00 Știi și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Melrose Place (s) 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 Germenul Andromeda (f. SUA 
1971) 2.45 Pulsul financiar
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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 Conviețuiri 14.10 Șeicul (s/r) 15.00 
De la lume adunate... 15.30 Em în limba 
germană 17.10 Mapamond 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Batman; Looney Tunes 
(d.a) 18.30 Treptat, treptat (s) 19.00 Sun
set Beach (s) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun 20.00 Jurnal, meteo, ediție specială 
21.00 Pătrunderea (f. SUA 1993) 23.00 
Jurnalul de noapte 23.15 Magazin sportiv 
•23.30 Canary Wharf (s, ep. 64) 0.25 Doi 
tați ciudați (f. Italia ’70)
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7.00 Bună dimineața... de la Timișoara și 
de la București 8.30 Alfa și Omega (rep.) 
9.05 Feriți-vă de măgăruș ! (cs pt. copii) 
10.05 Avanpost Maroc (f. SUA 1949) 11.40 
Fotbal Divizia A: Dinamo-CSM Reșița
14.10 Mork și Mindy (s) 14.40 Muzică 
ușoară 15.00 America sălbatică (do) 15.30 
Mapamond 16.00 Scena politică 18.00 
Povestirile lui Donald Rățoiul (d.a) 18.30 
Hollyoaks (s) 19.00 Teleenciclopedia 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
săptămâna sportivă 21.00 Savannah (s, 
ultimul ep.) 23.40 Dublă expunere (s. Fr./ 
Itlaia, ep. 1).

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) 11.30 
D.a 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Timpul 
Europei (r) 13.30 S.O.S. Patrimoniul (r) 14.30 
TVR Cluj-N. Rubrică în Ib. maghiară 15.00 Limbi 
străine: italiană & engleză pentru copii 15.25 D.a
15.50 Tribuna partidelor parlamentare 16.00 
Micaela (s) 16.55 Cristal (s) 19.00 Contemp-Art. 
O nouă viziune asupra obiectului. 20.00 Secretul 
(s) 21.00 Robingo (cs) 22.20 Nocturnă sportivă 
23.00 Ai ruj pe guler (s, ultimul ep.) 

8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului (s, ep. 67)

9.25 Filmele săptămânii 10.35 Mondo - Blitz

11.30 TVR Timișoarei3.30 Actualitatea culturală 

14.00 Emilie (s, ep. 12) 15.35 Gigi Sfârlează 

(d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 40) 16.55 Cristal (s, 

ep. 142) 20.00 Glasul inimii (f. Italia '96, p. I)

21.50 Glasul inimii (p.ll) 23.30 Conviețuiri. Din 

muzica romilor 0.00 Maeștri ai baghetei

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s/r)
9.40 Cronici paranormale (s/r) 10.30 Captiva (f/ 
r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 13.10 Ivanhoe (f. 
da) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Model Academy 
(s) 14.50 Club Hawaii (s, ep. 43) 15.20 
Divergențe - Convergențe din lumea sportului 
17.00 Muppets Show (s) 18.00 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Zidul Atlanticului (co. Fr./ltalia 
’70) 21.30 Nash Bridges (s, ep. 9) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Știri. Revista presei 7.10 Nash Bridges (s/ 
r) 8.00 Tele-Dimineața 10.20 Muppets Show (r)
10.40 Divergențe-Convergențe din lumea 
sportului (r) 12.30 Dragoste cu năbădăi (s) 
13.00 Viață sălbatică (do) 14.00 Știri 14.20 Zidul 
Atlanticului (f/r) 16.00 Poveștile prietenilor mei
16.30 Club Hawaii (s) 17.10 între prieteni (em. 
pt. tineri) 18.00 Tarzan, stăpânul junglei (s) 
19.00 Observator 19.45 Stăpânul (dramă Italia 
1996) 21.30 A treia planetă de la Soare (s) 
22.00 Beavis & Butt-head (s) 22.30 Ariiss (s, ep. 
3) 23.00 Hollywood Top Ten (em. muz.) 0.40 
Diesel (f. sexy Franța 1985) 2.10 Muzică 

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) 12.30 
Germenul Andromeda (f/r) 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. 86) 21.15 Lupul singuratic 
(f.a.SUA ’83) 23.15 Știrile PRO TV. Prima pagină
23.45 La limita imposibilului (s) 0.30 Zona
Crepusculară (s, ep. 57) 1.20 Stigmatul răului (f. 
SUA ’58)__________________________________

7.00 Desene animate 8.00 Povestea magică
8.30 Superboy (s) 9.00 Noile aventuri ale lui Flip
per (s) 10.00 Stigmatul răului (f/r) 12.00 întâlnire 
cu presa (talkshow) 12.55 Știrile PRO Tv 13.00 
Generația PRO: O căsnicie perfectă (s); 
Temporarly Yours (s, ep.1); Sport și muzică; 
Nemuritorul (s, ep. 63); Hercule (s); Xena, 
prințesa războinică (s) 18.15 Clueless (s, ep. 2)
18.45 Te uiți și câștigi (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Jocuri periculoase (f. SUA 1983) 22.00 
Știrile PRO TV 22.05 Millennium (s, ep. 8) 23.00 
Știrile PRO TV 23.15 NYPD Blue (s, ep. 8) 0.00 
Secrete (f. TV SUA 1982) 1.20 Știrile PRO TV

7.00 Bună dimineața de la Cluj! 8.30 
Lumină din lumină 9.05 Legenda Albei ca 
Zăpada (d.a) 9.35 Aventurile lui Shirley 
Holmes (s) 10.00 Arlechino: Privighetoarea 
fermecată (II). 13.00 National Geographic 
(do) 14.10 Atlas 14.40 Turnul Babei 17.00 
Dintre sute de catarge... (em. spectacol) 
18.00 Aladdin (d.a) 18.30 Ce vrăji a mai 
făcut nevastă-mea, Samantha? (s) 19.00 
Robingo (cs) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, duminica sportivă, 7 
zile în România 21,00 Prietena rivalei mele 
(f. p. SUA 1987) 22.45 Camei Planet (em. 
muz.) 0.20 Petrecere la curtea marelui Will 

8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului (s) 9.25 

Filmele săptămânii 10.00 Handbal masculin 

Turul doi al Cupei EHF: H.C. Minaur Baia Mare 

- Ț.S.K.A. Moscova (d) 11.30 TVR lași 14.00 
Fotbal FC Argeș - FC Național (d) 16.00 Emilie 

(s, ep. 13) 16.55 Cristal (s, ep. 143) 18.00 Alo, 
tu alegi! Puteți solicita în direct melodia preferată 
20.00 în plină acțiune (s, ep. 6) 21.00 Repriza a 

treia. Emisiune de actualitate și dezbatere 

sportivă. Fotbal Campionatul italian (21.30)

7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul junglei (s/r) 
8.00 Poveștile prietenilor mei (r) 8.30 A treia 
planetă de la Soare (s/r) 9.00 Connan (d.a) 9.30 
Rățoiul Huey (d.a) 10.00 Animal Show (s) 10.30 
Orășelul fantastic (s) 12.10 Vedeta în papuci
12.50 Caleidoscop (div.) 14.00 Știri 14.10 Alertă 
pe plajă (s) 14.55 O femeie - un bărbat și 
jumătate 15.20 Hollywood Top Ten (r) 16.30 
Club Hawaii (s) 17.00 Millennium 17.45 
Dragoste cu năbădăi (s) 18.15 Printre rânduri 
(talkshow) 19.00 Observator/Sinteză știri 19.45 
Poveste de dragoste (f. Italia 1996) 21.30 
Burlacul (s, ep. 9) 22.00 Cape Canaveral - Eroii 
spațiului (s. SUA 1996, ep 2) 23.00 Sirenele (s, 
ep. 30) 0.00 Minți ucigașe (f. p. SUA ’92)

7.00 D.a. 9.00 Fiica oceanului (s, ultimul ep.)
9.30 Super Abracadabra 11.00 Ursuleții grijulii 
(f.da SUA ’85) 12.30 Clueless (s/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 O căsnicie perfectă (s) 13.30 
Temporarly Yours (s, ep. 2) 14.00 Ultimul remake 
al lui Beau Geste (co. SUA 1977) 16.00 
Chestiunea zilei - retrospectiva săptămânii 16.30 
Lumea filmului 17.00 Efecte speciale (s, ep. 8)
17.45 Norocosul (s, ep. 14) 18.30 Beverly Hills 
(s, ep. 95) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Vino să 
vezi Paradisul (f. SUA 1990) 22.30 Știrile PRO 
TV 22.35 Susan (s. SUA, ep. 8) 23.00 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.30 Procesul etapei 
(talkshow) 2.30 Fotbal II Calcio 4.20 Știrile PRO 
TV
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“Suntem în situație de 
plutire - afirma dl dr. Romeo 
Stănescu, directorul Spita
lului Municipal Hunedoara. 
Activitatea noastră continuă 

I doar prin datorii, întrucât 
| banii primiți nu sunt sufi- 
| cienți". Iar cheltuielile sunt 
■ de la un an la altul tot mai 

mari. în primul rând pentru

proape 3 miliarde de lei din
tre acestea doar pentru gaz 
metan spitalul datorând 1 
miliard de lei.

în aceste cheltuieli sunt 
incluse cele pentru alimente 
(care de obicei se plătesc 
pentru a nu avea probleme

pentru care banii vin de la 
Ministerul Sănătății - și care 
însumează peste 1,2 miliarde 
lei. Farmaciilor, spitalul le da
torează 229 milioane lei pen
tru gratuități și 236 milioane lei 
pentru medicamente compen
sate, diferența fiind pentru

Conferința de presă a 
Consiliului local 

Hunedoara

! mari. în primul rând pentru 
I că am moștenit 1,5 miliarde 
I de lei din 1996 și a crescut 
| îngrijorător indicele de aglo

merare a spitalului, de la 
16000 anul trecut la peste 
21000 până la această dată. 
Cauzele acestui fenomen 
sunt în principal îmbătrâ
nirea populației municipiului 
și scumpirea medicamen
telor, care face imposibilă 
tratarea la domiciliu atât a 
vârstnicilor cât și a copiilor 
(suma alocată gratuităților 

| este limitată).
ț Datoriile, pe capitole, ne- 
‘ au fost prezentate de dna 
j Ana Păcufar, contabil șef al 
I spitalului. Cele administrativ- 
| gospodărești totalizează a- 
I___________________
^Certificate de urbanism 
. fn ședința de avizare din 
I 21 10 1997 a Comisiei de urba- 
| nism a Municipiului Hunedoara 
i au fost aprobate și emise de 
I primar următoarele certificate 
| de urbanism:
| Piele Carolina, str. Serei nr.
' 11 - extindere locuință
I Brad Grigore și Verona str. 
| Parângului nr. IA- construire 
. casă P+1 E

Banca Română pentru Dez- 
| voltare, str. Libertății nr. 26 - 
. extindere sediu filială

S.C. ,,Onix Comimpex” SRL 
| B-dul Dacia nr. 19 - modernizare 
I terasă

SC ,, Transilvania General 
| Import Export’’ SRL, B-dul Tra- 
| ian str. A. lancu - amplasare 

panouri reclamă
Lupoi Constantin, B-dul Cor- 

| vin nr. 9 - modificare apartament 
, in spațiu comercial

S.C. , First Media Interna- 
| țioiial", B-dul Traian, Dacia, 
I Libertății; Republicii, str. Mure- 
' șului, DN 68 B. - amplasare 
| panoui i publicitare 
| S.C. ..Termorep" S A. str.

Mureșului nr. 13 - construire
I centrală termică

Organizația religioasă,, Mar- I 
. torit lui lehova", str. Carpați nr. 
I 42 - construire lăcaș de cult

Sălcer Dumitru Gheorghe, | 
■ str. T. Vladimirescu nr. 49 - con- i 
'• strulre garaj auto

Tot în aceeași ședință au | 
| nțai fos^aprobate nouă auto- i 
rizații de construcție. 1

S.C. ,,Rolsincom" SR'l, B- I 
I dul Dacia nr. 64 - branșament I 
' electric

lovănesc Lulean, str. Buituri I 
| - construcție garaj
i Banca Română ptr. Dezvol- i 
1 tare str. Libertății - extindere I 
| modernizare filială BRD Hune- | 
i doara I

Golgoțiu Daniela, str. Brân- 1 
I cuși, nr. 9 - extindere locuință

Coștiuleanu loan, zona Ciu- | 
. perca - construcție garaj auto

Kiss Andrei, str. Gh. Barițiu I 
| - branșament apă
, FRE Deva, str. C. Bursan . 
' nr. 1 - sistematizare platformă I 
| existentă <
i Foca Elena Angela, str. Ale- j 
' ea Pădurii nr. 1E - construcție • 
| atelier

Rădoni Lenuța, str. Runcu- l 
lui nr. 2/2 - modificare aparta- ' 

I ment spațiu comerț, ABC. I

Din cauza datoriilor
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La începutul acestei săptămâni, Consiliul local al muni
cipiului Hunedoara a organizat o conferință de presă, în 
dorința de a face cunoscute principalele probleme cu care se 
confruntă urbea și, implicit, Primăria la ora actuală. Din cele 
prezentate de dnii Remus Mariș - primar și Constantin Buzea 
- viceprimar, s-au detașat , previzibil,dificultățile privind 
condițiile de locuit pentru o importantă parte a cetățenilor 
Hunedoarei, acutizate în această perioadă friguroasă.
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cu furnizorii), întreținere, 
energie electrică ș.a. Pentru 
acestea finanțarea se pri
mește de la Primăria Hune
doara, care acordă prioritate 
problemelor spitalului (din 
550 de milioane lei i-a alocat 
400), dar nu dispune de sufi- 
cienți bani. Dar, chiar fără 
bani, s-a pornit la aprovizio
narea pentru iarnă, numai 
necesarul de cartofi fiind de 
130 de tone.

Un alt mare capitol al 
datoriilor este la medica
mente și materiale sanitare -

materiale sanitare.
Cu toate aceste datorii, 

“bolnavilor le este cald, au 
mâncare bună și nu trebuie să 
le-o aducă de acasă cu sufer- 
tașul și nici materiale sanitare, 
ca în alte spitale" - preciza dl 
dr. Stănescu. Spitalul are no
roc cu sprijinul unor orașe 
olandeze - Dongen și Breda - 
ultimul fiind cel mai eficient, 
recent aducându-ne un tran
sport de echipament pentru 
blocul operator. Un ajutor deo
sebit are spitalul hunedorean 
și de la S.C. “Siderurgica”

—--------------------------------------------------------------------------------------—----------------------- 1

Suferă spitaM, dar nu și bolnavi i
S.A., prin care a achiziționat | 
un Roentgen computerizat | 
cu cameră video pentru in
tervenții chirurgicale, unic în 
țară, un ecograf ș.a. Prin 
eforturi proprii, spitalul și-a 
procurat un aparat pentru 
urologie și urmează să fie 
achiziționat altul pentru ana
lize de endocrinologie. A- 
ceste încasări din “prestări 
ocrotirea sănătății” se ridică 
la 30 de milioane lei lunar și
pot fi investite, căci suma | 
alocată este ridicol de mică ■ 
la costurile actuale. 1

Chiar dacă acest spital • 
stă mai bine decât alte uni-1 
tăți de sănătate, cum asis-1 
tența medicală nu e gratuită, | 
ar trebui găsite soluții pentru ■ 
depășirea stării de “plutire". 
Cea mai bună și ultima solu-1 
ție ar aduce-o Legea asigu-1 
rării sociale de sănătate. Iar | 
până atunci ar fi nevoie să | 
se umble la buget pentru a [ 
se putea achita datoriile și a ■ 
nu le mai moșteni de la un I 
an la altul.

5000 de locuințe nu 
vor avea căldură

Punctul termic (PT) nr.3 - “cuiul lui Pepelea" de mai bine 
de 10 ani de zile -, nu va funcționa nici în această iarnă; nici 
la PT 1 și PT 2 (str. Arenei, Lanului, Batiz respectiv str. 
Spicului, Ștrandului ș.a.) nu lipsesc neajunsurile (deficiențe pe 
rețeaua de alimentare cu agent primar), la acestea adău- 
gându-se și situația unor blocuri sau scări, din alte zone, cu 
defecțiuni interioare ale rețelei. Așa încât, din cele 26 000 de 
locuințe ale Hunedoarei, circa 5000 nu vor avea parte de 
căldură în lunile ce vor urma.

Un “pronostic" favorabil s-ar anunța abia odată cu 
începerea investiției (atunci când vor fi bani) care va cuprinde 
transformarea a patru puncte termice în centrale termice de 
cartier, documentația corespunzătoare fiind aprobată prin 
hotărâre de guvern în urmă cu o lună de zile.
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ÎN CASA 'NOUA
De fapt Clubul Copiilor și Elevilor Hunedoara s-a mutat la 

adresă nouă, casa fiind doar reînnoită (zugrăvită și igienizată în 
vederea acestui eveniment). Acum instituția funcționează în fostul 
local al Creșei nr. 1 ICSH , situat la intersecția străzilor Munteniei 
și Moldovei, peste drum de Piața Dunărea. De la dna Maria 
Schrammel, membră în consiliul de administrație al clubului, am 
reținut că se vor desfășura cam aceleași activități, pentru două dintre 
ele așteptându-se aprobările necesare.

“Liceenii Hunedoarei”
Elevilor liceelor hunedorene le-a fost dedicat show-variette-ul 

“Liceenii Hunedoarei”, ce s-a desfășurat miercuri (29 oct.) în sala 
mare a Casei de cultură a municipiului. într-o ambianță pe măsura 
vârstei și (măcar în parte) a preferințelor, ei s-au delectat cu muzică, 
umor și dans, prin intermediul momentelor susținute de soliștii 
Bianca Toma, Reiny Weber, Marius Petresc, Felicia Udriștioiu, Bianca 
Pădurean, Gabriela Florea, Felicia Panduru, de Nelu Mermezan, 
Lavinia Călinescu, Cristina Furdui și Sergiu Andrășesc (umor) și de 
formațiile de dans "Divers Group" (techno), "Street Dance” (break 
dance) și “Camuflaj 13" (rock).

X ------------------------------------------------------------- jr

/ .. 1 , •

X

Pagină realizată de
Viorica ROMAN, Georgeta BfRLA, Corne! POENAR

Datorii de 7,4 miliarde lei ale 
asociațiilor de locatari către MUL

Cele mai multe asociații de locatari hunedorene par a se 
întrece în datorii; și nu doar cele din zonele periferice nu 
plătesc facturile la RAIL, ci și cele mai ... centrale (spre 
exemplu, asociațiile nr. 1 și 8 sunt restanțiere cu 141, 
respectiv cu 246 milioane de lei). Primarul municipiului e de 
părere că “70 la sută dintre datornici nu au de unde plă
ti"...Deși anul trecut 20 de asociații au fost acționate în 
judecată pentru recuperarea debitelor, rezultatul n-a fost nici 
pe departe cel scontat.

“Lanțul slăbiciunilor" continuă cu datoriile RAIL către 
ROMGAZ , 4,2 miliarde lei trebuind (deocamdată ... așteptând) 
să fie plătite pentru cota de gaz necesară termoficării.

în zona Valea Seacă seva 
face “curățenie”

După încercarea (eșuată) de a porni o acțiune de curățire 
a zonei Valea Seacă în primăvara acestui an, Primăria a 
hotărât să nu-i mai păsuiască pe cei care au ridicat aici tot 
felul de barăci, cotețe, gărdulețe ș.a. începând cu 15 
nov.a.c., se va recurge la demolarea tuturor construcțiilor 
ilegale, “sperând ca în câteva luni să termirfăm și să-i punem 
în posesie pe proprietarii acestor terenuri”, preciza vice- 
primarul municipiului.

locul unde au învdfat câteva personalități
Pentru dl. profesor loan Fren

țiu, directorul Școlii Generale Nr. 
7 Hunedoara, este o mândrie 
să-și prezinte unitatea de învă
țământ pe care o conduce. îți 
arată cu satisfacție diplomele 
obținute în anii '70 „pentru cea 
mai frumoasă și bine gospo
dărită școală din județ”, labora
toarele de fizică, biologie și 
chimie, cabinetele de la cele
lalte materii și de la clasele mici 
(multifuncționale). Cu aceeași 
nedisimulată satisfacție vor
bește despre baza sportivă, 
despre faptul că a fost prima 
școală din municipiu acoperită 
cu țiglă, după revoluție, despre 
televizorul golor și aparatul vi
deo recent primite.

Dar mai ales vorbește cu 
plăcere despre elevii școlii, foști 
și actuali, despre rezultatele lor 
școlare sau obținute după ab
solvirea ei. Firește că nu uită să 
amintească cele câteva perso-

nalitâți care au fost elevii aces
tei școli: actualul prim-ministru 
Victor Ciorbea, regretatul Klein și 
Vasile Stângă , un alt renumit 
sportiv român. însă nu numai 
acești trei au dus și duc faima 
școlii mai departe. O fac elevii cu

tla Generala Hr 7 ’
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rezultate deosebite la olimpia
dele școlare, cei care după ab
solvirea clasei a Vllf-a urmează 
licee de prestigiu, se integrează 
bine în noile colective.

Școala arată bine atât în 
exterior cât și în interior. „Deși 
am primit anul acesta doar 4 
milioane de lei, pentru noi anul 
școlar putea începe la 1 iulie, 
căci totul era în ordine - spune dl 
Frențiu. Mobilierul a fost complet 
înnoit, laboratoarele și cabine-

tele dispun de material didactic". 
Biblioteca din incinta școlii 

are 16.500 de volume, acope
rind în mare parte bibliografia 
obligatorie pentru elevi, lipsind 
lecturile introduse în studiu du
pă 1990. Fondul de carte, măr
turisea doamna bibliotecară 
Rodica Lazăr, sporește și prin 
donațiile elevilor, numărul volu
melor primite prin Inspectoratul 
Școlar fiind redus. Pentru cei 
700 de elevi ai școlii și pentru 
dascălii lor (peste 30) biblioteca 
este un real sprijin, asigurându- 
le primilor și manualele școlare 
nu doar cărțile de lecturat.

într-o zi de toamnă, cu soa
re cu dinți, chiar dacă nu era 
prea cald în școala hunedo- 
reană, am fost asigurați că „în 
privința căldurii începutul e 
bun". Și cum bună e și dotarea 
sa materială este de înțeles 
mulțumirea celor care predau 
aici.
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CtttTURA - DESCHIDEREA 

CĂTRE B/NE Și FRttflDS

Fenomenul humorului ro
mânesc relansat după 1989, 
mai ales prin grupul “Divertis”, 
apoi cel al lui Florin Călinescu, 
sau al “Cațavencului", cred că 
este un simptom. Unul foarte 
ciudat de asemănător cu tea
trul (curentul) absurdului, al lui 
Eugen lonescu... Căci, iată, 
grupul “Divertis” ajunsese să 
exprime texte care, prin gro
tescul realității lor cotidiene, 
copiind la indigo chiar năra
vurile la zi, suna neverosimil 
de artistic. De, “ca-n viață”!

Uneori, copie fidelă a chiar 
moravurilor poporane, a politi- 
cismului (misticismului) spe
cific nouă. Așa au intrat în 
agonie umoriștii tradiționali, ai 
micilor șopârle cu șefi, direc- 
torași abstracți, gestionari 
care șutesc, s.c.l. Dar au apă
rut și umoriștii de carton, de 
obicei șușaniști, triviali, înșfă- 
când rețete de o ieftină ade
rență la public, pe-ncă româ
nul e mare fomist de humor. 
Chiar negru-cătran.

însă “Divertis-ul", exersând 
suculent, spumos, debordant, 
realul nostru tragi-comic, face 
spume ca acele substanțe chi
mice din tuburile (buteliile) anti- 
incendiu.Ajunge cuiul și umorul 
umple spațiile, râdem înnă- 
bușit, acru, homeric, fiecare în 
odaia lui, dar de cine anume? 
Păi de NOI ÎNȘINE. Asta-i bi
ne, căci este terapeutic. Ur

CLUBUL ARTELOR HUNEDORENE
Azi, ora 17,00, la Clubul "Si- 

derurgistul" din Hunedoara (sala 
cu pianină), Patronatul S.C. Side
rurgica S.A., Sindicatul “Side- 
rurgistul", Fundația lancu de Hu
nedoara și revista “Provincia" 
prezintă cafeneaua literară "Si- 
derex” - Clubul artelor hunedo- 
rene, ediția a ll-a. Din cuprinsul 

mează să ne (auto)sesizăm 
singuri, carvazîcă ce hram pur
tăm ca nație, cum știm noi să 
facem haz de necaz, să ne 
autocriticăm la sânge, să ne 
eliberăm de gena tragică, aia 
mioritică, a lui Mitică.

Se spune că umorul este o 
dimensiune a tragicului. Că 
acolo unde se dă-n clocot, 
iese cu hohot. Chiar dacă-i cu 
dohot. Ce umor negru, engle
zesc? Păi bancurile cu arde
leni, tot de ardeleni făcute, 
sunt primele-n top-urile lumii!

Pe multe cărări suntem 
ultimii-n Europa, dar la humor 
suntem primii! Din Gura Hu
morului, până-n Fundul Bîr- 
găului! Și jocul poate continua, 
toponimic, analogic, iones- 
cian, cațavencist... Mărturi
sesc că veselia postdecem- 
bristă îmi este aspirină zilnică, 
supapă, gură de aerisire, pen
tru a nu fi atins mortal de tra
gismul vieții. Care, pare-mi-se, 
chiar există!

Revenind la absurdul io- 
nescian, pe structura cara- 
gialiană, sau mai adânc, pe 
hâtroșenia păcalo-tândalistă, 
neaoșe, să ne amintim că se
cretul lui Eugen lonescu era 
orbul găinilor : conversațiile 
personajelor sale nu sunt de
cât niște obișnuite înregistrări 
banale, cotidiene, ale celor din 
familiile noastre.

Eugen EVU

ediției remarcăm temele : Dan 
Pichiu Vifor - “Arta de a privi 
pictura"; Corina Neagu - Moment 
Chopin; corolarul liric - Tineri 
poeți hunedoreni; recital de 
chitară clasică; vernisajul unei 
expoziții reunind figurine de 
lemn; medalion liric Robert Pe
trescu.(MB.)

DORINȚĂ
Aș vrea să cânt dintr-o inimă- 
ceteră
La un bairam, între cheflii, unde 
există
O fată frumoasă și tristă:
Floare de colț rătăcită în seră.

TABLOU
Dealul ăsta pare-o jivină 
înveșmântat de păduri ca de 
blană.
El poartă pe creștet coroană:
O cetate-n ruină.

Dealul ăsta pare al jivinelor 
împărat
Dar mie muntele mi-efârtat.
El e un poem al cerului - și al 
florii
Și se încheie cu puncte de 
suspensie: norii...

VIS

Eu sunt un pește ce-i vrăjit 
Prin alba apei înspumare 
Aștept să vie paseri
Și ciocul lor să-mi țină loc de 
schit.

Eu sunt un câmp cu flori
Ce-i îngrijit, o! chiar de oameni. 
Aștept să mă culeagă
Să mă ascund în ochii lor.

Eu sunt taifunul însuși!
Ce-i drept, pictat pe-un șevalet 
Cu îngerescul, dulce tuș.
De Dumnezeu, nu de-un valet. 
Dar adevărul trebe să-l înfrunți: 
De fapt, eu nu sunt.
t

Ciprian NICKEL

2a “Cultura e ca o lampă 
cu care am intra într-un 
labirint: mica lumină ce ne-o 
dă în juru-ne nu face decât 
să ne arate cât e de mare 
întunericul clădirii întregi”.

Mihai Codreanu

2a Trebuie să facem 
deosebire între noțiunile - 
cultură- și -civilizație- con
fundate în mod curent. întâia 
înseamnă o perfecțiune spi
rituală, căa de-a doua o 
perfecțiune de ordin material 
și educativ”.

G. Călinescu

m

Prof. dr. Mircea MOȚ -

"76 dp IpsIp dp Umbn

O carte de mare interes 
pentru tinerii aspiranți spre 
licee apărută, recent, la Edi
tura “Orientul Latin” (Brașov) 
și aparținând unui eminent 
profesor de limba și literatura 
română, cu îndelungă și 
fructuoasă activitate hunedo- 
reană, prof. dr. Mircea Moț, 
se va epuiza datorită enormei 
cereri a pieței.Dar și datorită 
calității impecabile a studiului 
conținând, cum mărturisește 
însuși autorul: “O culegere de 
teste, bazate, în marea lor 
parte, pe texte poetice apar
ținând unor autori din diferite 
perioade ale literaturii româ
ne, de la Eminescu la Ion 
Mircea."

Cele 70 de texte sunt a- 
lese de autor cu o excep
țională percepție a valorii, 
cartea conținând și rezol
varea lor, într-o manieră ire
proșabilă. Așa cum, de alt
fel, se cere la examenele de 
capacitate și admitere.
\_______________ /

2a “Cultura este înțe
legerea mai adâncă a lumii 
și prețuirea mai justă a valorii 
ei; lărgirea mai cuprinzătoare 
a orizontului vieții și lumi
narea mai nuanțată a dife
ritelor ei aspecte”.

P.P. Neguiescu

■ “Cultura nu e un lux, 
este un strict necesar. Fără 
cultură un popor nu poate 
rezista în concurența vitală 
dintre popoare”.

G.lbrăi/eanu

Selecție de Hie LEAHU

j-6

PSEUOOESEU „Moartea culturii?” Când reproducerile devin artă
Eugen EVU

Instituționalizată, cultura, 
nuanța ei superioară, arta, 
moare. Totalitarismul ne-a 
surpat și uzurpat aproape 
mortal, căci instituționalizarea 
culturii, prin instrumentele (și, 
“instrumentaliștii" plătiți(!), s-a 
numit propagandă. Puterea 
se dorea adulată, iar scriitorul 
a căzut în capcană. Mai a- 
dânc, ofl salvat în ultima cli
pă.Dar adânc rănit, ori chiar 
mutilat. Cicatricile se vor ve
dea și post-mortem.

Eroarea, motivată pe sin
tagma că “trebuie să-mi câș
tig o pâine”, era cea a umi
linței, dar și a dozei infime, 
letale, de duplicitarism. M-a 
ferit Dumnezeu să devin de
pendent, ca de drog. Am avut 
(și mai am și) șansa de a 
rămâne sărac. Acum fug în 
salturi, spre mine însumi, să

\_______ ____________

mă ajung din urmă. Să ating 
unicul adevăr, inspirat din 
lumină, evident, nu cea a soa
relui zilei.

Când instituția s-a zgu
duit, dar nu a căzut, ca lu
crare prost zidită, e grav. Pe 
aceleași temelii (?), se refac, 
cu alte fațade, aceleași struc
turi. Se bâlbâie conceptele, 

crezul, se reface babilonul, 
minciuna și frica pitei zilnice, 
eventual mai umflate, mai 
nemuncite, mai negândite. 
Există niște "meșteri mari" (la 
toate), clientelari, care cer alt 
Negru Vodă. Ei nici nu mun
cesc, nici nu gândesc. In
stituția culturii (emanate, sau 
“salvate”) foiește de trepă
duși. Enciclopedici, muncesc 
prin piedici...

Cine nu-i vede cum sunt, 
are orbul găinilor. Sunt sa
larizați din impozitele noastre. 
Ei nu au crezuri, și sunt obse
dați cum să nu deranjeze, să- 
și ia banii și să-i bea la cher
meze complicitare, cum să 
nu facă valuri, nici idealuri, ci 
să se țină de scaune. Pu
trede!

Din nefericire, au scaun la 
cap. Literalmente. Iar deasu
pra, stivă de scaune, o pirami
dă. La capătul firului, ei înjură, 
în vreme ce-ti spun servus...

Zeci de mii de ore de mun
că, cu o migală neîntreruptă și 
multă pricepere, cu sacrificii, 
dar mai ales cu o inepuizabilă 
plăcere; asta a investit Elena 
Drașovean în cele 75 de go
blenuri ce alcătuiesc în pre
zent expoziția din sala “Con
cordia" a Casei de Cultură din 
Hunedoara.

Aproape în exclusivitate, 
lucrările sunt reproduceri după 
pictori celebri : Wrubbel, Iva
nov, Perov, Vasnețov, Ghe- 
rasimov, Michelangelo Buo- 
narotti, Rafael, Durrer, dar și 
Grigorescu (38 de lucrări), 
Andreescu, Aman, Băncilă, 
Camil Ressu, Barbu Isco- 
vescu, Rosenthal ș a. Culorile 
abia se ating dar, în același 
timp, parcă se revarsă una din 
alta; finețea și dichiseala cu
săturii fac abia sesizabil che- 
limul pe pânză; portretele par 
la un moment dat reale iar 
peisajele, cu întreaga lor sim

fonie de culori, de umbre și 
contururi, cu greu te lasă să 
descifrezi drumul acului și al 
aței pe întinderea pânzei. Și 
prin fiecare din acestea răz
bate pasiunea și sensibilitatea 
celei care, “fiind o fire inte

riorizată, dar cu foarte multă 
energie”, și-a creat un mic 
univers în care să se poată 
exprima: "A fost o luptă cu 
mine însămi și a fost nevoie 
de foarte multă voință. Mi-am 
creat un colț al meu, cu o bu
curie de nedescris; și numai 
Dumnezeu îmi dă putere și îmi 
îndeamnă mâna să pot face 
tot ceea ce fac".

Pentru Elena Drașovean 
(inginer industrie ușoară la 

Grupul Școlar Economic, Ad
ministrativ și de Servicii Hune
doara), de aproape douăzeci 
de ani totul se învârte în jurul 
cusutului; la “Venirea lui Mesia" 
(după Ivanov) - cea mai mare 
lucrare din expoziție - a lucrat 
un an de zile, uneori și câte 
10-12 ore pe zi. Din nenumă
ratele cataloage și albume de 
artă colecționate, lucrările 
alese pentru goblenuri trec 
întâi pe la “nenea Lada” (un 
autodidact în domeniu), care 
le transpune pe pânza ce va fi 
apoi cusută de mâinile price
pute ale Elenei Drașovean.

Goblenurile din expoziție 
reprezintă doar o parte din 
“tezaurul” său, multe altele 
fiind cuprinse în diferite co
lecții din SUA, Canada, Cuba, 
Israel, Anglia, Franța, Ger
mania, precum și în București, 
lași, Cluj, Constanța, Deva, 
Sebeș ș.a.

Georgeta BÎRLA
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VĂNZĂR» 
CVMPĂKĂRT

• Vând 400 mp teren intra
vilan,str.Zăvoi, nr.2. Deva tel. 
616167, 230485. (3545)

• Cumpăr mărci, rog serio
zitate. Tel. 215729. (5780)

• Vând teren arabil și intra
vilan în Deva. Tel. 218106 
(3770)

• Vând 1500 mp intravilan 
Simeria, lângă Șoseaua Națio
nală. 661348. (3784)

• Vând loc de casă, Deva, 
preț negociabil. Informații Deva 
216486. (3557)

• Vând convenabil teren 
pitoresc, construcție casă, 620 
mp.sat Govăjdia, tel. 724527 
sau 721265. (2555)

• Vând casă în Sîntandrei, 
32, preț negociabil 90.000.000. 
Tel. 673191 (3528)

• Vând apartament 2 came
re sau schimb cu garsonieră, 
plus diferență. Tel. 621258 
(3714)

• Cumpăr garsonieră în 
Deva, indiferent de zonă, ofer 
I0.000.000 lei. Tel. 667256 
(3531)

• Vând casă, grădină, în 
Banpotoc, nr.24. Tel. 673236 
Sîntandrei. (3767)

• Vând apartament, Bejan, 
bl.61/34, preț 18.000.000 nego
ciabil. Tel. 625559, 627048. 
(3774)

• Vând sau schimb urgent 
garsonieră confort sporit, Doro
banți, bl. 27/10. Tel. 623616, 
612461, după ora 19. (3980)

• Vând garsonieră, confort 
I, preț negociabil. Tel. 625254. 
(3555)

• Vând casă Roșcani. Infor
mații com.Dobra, tel 633201. 
(3554)

• Vând garaj, Simeria, str. A- 
vram lancu. Tel. 661659 (3552)

V • oferă din stoc șl la comandă:

• ACCESORII •TELECOMENZI

• TRAFO LINII COLOR * CONECTICÂ

• PIESE SCHIMB RADIO-TV

• COMPONENTE ELECTRONICE

• Vând casă mare și anexe, 
apă, gaz, grădină 80 ari, motor 
de Brașov ARO, cutie. Infor
mații la domiciliu Băcia, nr. 250 
(3548)

• Vând garsonieră, b-dul 
Decebal, bl.B, scara B, ap. 43, 
vizitabil sâmbătă - duminică. 
(3547)

• Vând garsonieră, ultra
central. Tel. 231044 (3797)

• Vând casă,cu anexe și 
grădină, comuna Ribița, nr. 168, 
familia Mihăiescu. (2667)

• Vând urgent dubiță Renault 
4, F6, 1980, 6 I, 1100 cmc, 
benzină, CI, preț negociabil, 
8.500.000 lei. Tel. 213487, 
092287393 Deva(3757)

• Vând Dacia break, an 
fabricație 1993. Informații. Tel. 
211440. (3771)

• Vând tractor U 445 DTE, 
stare funcționare. Trestia, nr. 
14, corn. Băița, familia Duma 
(3550)

• Vând Dacia 1300,stare 
excepțională, preț negociabil. 
Informații tel. 717612. (2558)

• Vând Lada 1500,stare 
excepțională, preț 7 milioane. 
Tel. 724559. (2557)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
frigiditate, afrodisiace. 01637 
6273, 018 606134 (OP) (3424)

• Vând cartofi sămânță 
Desiree, pe cupon. Informații 
tel. 211335, 8- 15. (3718)

• Vând motocultor cu freză 
și plug. Tel. 212463 (3541)

• Vând mixer sonor 8 canale, 
procesoare chitară zoom 2020 
și Boss ME 10, chitară solo Aria 
Pro II Excel. Deva tel. 230485, 
225226. (035446)

• Vând cărămidă din demo
lări, preț avantajos. Tel. 623870. 
(3779) ’

• Vând societate comercială. 
Tel. 621581 (3780)

• Vând mașină de cusut 
electrică, cu multiple cusături, 
nemțească, joc Sega. Tel. 
231753.

• Vând utilaje complete 
pentru confecționat mănuși din 
piele și blană, marca Singer. 
Tel. 057 238582 Arad (3553)

• Vând două cojoace (Alain 
Delon) femei, trei sferturi și un 

magnetofon Tesla CM 130, preț 
avantajos. Tel. 611852. (3551)

• Vând mobilă în stare bună, 
foarte avantajos. Informații tel. 
720819. (3549)

• SC AGROSERV SRL BĂ
CIA vinde îngrășăminte chimice 
complexe cu plata în numerar, 
sau cupoane. Tel. 672145, între 
orele 8 - 18. (3786)

• Societatea Proteus Orăștie 
vinde produse electrocasnice 
Arcopal, Cristal și rioua gamă 
pentru încălzire centrală, cazane 
și calorifere, la prețuri conve
nabile. Informații tel. 233134, 
641296, 647500. (3161)

• Vând urgent 200 elemenți 
calorifer fontă, cazan țuică, 300 
litri, tel. 651048. (2668)

ÎNCHIRIERI

• Ofer pentru închiriat apar
tament central, renovat. Tel. 
216399. (3775)

• Caut spre închiriere garso
nieră sau apartament două 
camere, mobilat, în Deva, sau 
Simeria. Tel. 641521 (3772)

OFERTE DE 
SERVICII

• SOCIETATE COMERCI
ALĂ angajează contabil pentru 
evidență primară și contabil șef 
societate. Preferăm pensionari. 
Informații tel. 219300,230793, 
225063 (3723)

• Angajăm vânzători .(vân
zătoare) pentru difuzare pre
să. Condiții avantajoase. Tel. 
233511 (3720)

• Meditez engleza, conve
nabil, orice nivel. Tel. 621609, 
sunați după ora 20. (3526)

• Efectuăm transport intern 
și internațional cu mașini 
agreate TIR. Tel. 054/213489, 
între orele 8- 15. (3539)

• Angajăm șofer profesionist 
și inginer constructor. Informații 
la tel. 226149 (3763)

• Montez gresie, faianță, 
parchet, tapet, zugrăvesc. Tel. 
624195 (3764)

• SC EFY STYLE repre
zentant Rothmans of Pali Moli 
angajează agenți vânzări. Con
diții autoturism propriu, minim 
12 clase, maxim 45 ani. Adresa: 
Gh. Baritiu, nr.1 A. Tel. 230957. 
(3777)

• Firmă mixtă, materiale 
de construcții, angajează 
agenți comerciali. Interviu 
luni, ora II, în Sibiu, str.N.lorga, 
nr.54, ap.23, tel.069/443017 
și 069/423060. (3017)

• Tânără, vorbitoare lim
bile engleză - greacă, ab
solventă filologie-istorie, 
curs contabilitate compu
terizată, fostă comisionar 
vamal, din București, caut 
loc de muncă în Deva, se
rios, conform cunoștințelor 
mele. Tel. 621220. (3768)

• Șofer, categoriile B, C, E, 
vechime un an, vârsta 21, 
caut de lucru în Deva. Tel. 
225616. (3773)

• Companie de studiul pie
ței, caută operatori de in
terviuri în județul Hunedoara. 
Trimiteți urgent CV plus două 
poze tip buletin,pe adresa - 
Piața Mihail Kogălniceanu, 
nr.8, etaj I, ap.2, sector 5, 
București, cod.70629. (7629)

DIVERSE

• S-a'autorizat (14041/ 
1997) Asociația Familială "llie 
Viorel" din Bălata, cu activitate 
de comerț și alimentație publi
că, de către Consiliul Jude
țean Hunedoara. (3769)

• S-a autorizat (13990/ 
1997) Asociația Familială 
"Bercea" Petrila cu activitate 
de comerț produse alimen
tare și nealimentare, de 
către Consiliul Județean 
Hunedoara. (3776)

• ORGANIZAȚIA PNT CD 
filiala Deva anunță toți mem
brii organizației ce doresc a 
discuta probleme actuale ale 
filialei, sau de orice altă 
natură, sunt invitați în fiecare 
duminică de lâ ora 10, la 
sediul PNȚCD Deva. Vor fi 
prezenți parlamentarii, mem
brii din conducerea partidului. 
(3783)

• CONSILIUL DE ADMI
NISTRAȚIE al SC COMCE- 
REAL DEVA convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR în data de 
14.11.1997, ora 10, la sediul 
societății. Ordinea de zi: 1. 
împuternicirea conducerii 
societății pentru a contracta 
credite bancare; 2. Aprobarea 

bugetului rectificat pe trimestrul 
IV 1997 și anul 1998. 3. Nu
mirea unui cenzor; 4. Diverse. 
(3795)

PIERDERI

• Pierdut ștampilă rotundă 
aparținând PNȚCD Hunedoara. 
O declar nulă. (3782)

DECESE

• împărtășim durerea fa
miliei ing. Bejan loan, pri
cinuită de pierderea tatălui

ȘTEFAN BEJAN.
Sincere condoleanțe. Familiile 
Huh, Pop și Puia.(3787)

• Anunțăm cu durere că a 
încetat din viață dragul nostru

ing. KOVÂCS IMRE
de 55 ani, dispecer la FEC 
Deva (Termocentrala Mintia), 
înmormântarea va avea loc 
sâmbătă, 1 noiembrie, 1997, 
ora 13, de la Capela cimitirului 
romano - catolic din Deva. 
Familia (3791)

• Un ultim omagiu priete
nului drag, suflet ales

ing. EMERIC KQVĂCS.
Familia ing. Sturek Ervin. 
(3789)

• Colectivul de la SC 
Simako Invest SRL Deva este 
alături de colegul lor ing. 
Kovâcs Andrei la marea du
rere pricinuită de moartea 
tatălui și transmite sincere 
condoleanțe familiei îndu
rerate. Dumnezeu să-l odih
nească (3788)

AGENȚIILE DE REEUOMTI 
“CUVÂNTUL UBER”

Pentru a economisi timp și bani puteți pu
blica anunțuri de mică și mare publicitate în 
ziarul nostru, apelând ia agențiile publicitare 
din:

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI dinf
str. 1 Decembrie, nr.35(în clădirea Tribunalului 
Județean); - la chioșcul din CENTRUL MUNI
CIPIULUI, lângă magazinul “Comtim"; - ia 
chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația de 
autobuz “Orizont");

* HUNEDOARA, pe Bulevardul 
Dacia (tei.716926);

* BRAD, strada Republicii (tei. 
650968), ia sediul S. C. "MERCUR";

* ORAȘTIE, la chioșcul de lângă ma
gazinul “Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 (în 
spațiul secției foto). Telefoane: 770367, 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promp
titudine a tuturor anunțurilor de mică și 
mare publicitate.k______ ____________ >

• Dragă Julika, îți împăr
tășim durerea și suntem ală
turi de tine și băieți la pier
derea soțului și tatălui

ing. KOVÂCS IMRE.
Dumnezeu să-l odihnească ! 
Familiile Deak, Eory și 
Moldovan (3791)

• Familia, cu adâncă durere, 
anunță încetarea din viață a 
celui care a fost

MIRCEA PETRUICA,
în vârstă de 48 ani. înmor
mântarea sâmbătă, 1 noiem
brie, ora 12, la Cimitirul Be
jan, de la Casa Mortuară. 
Dumnezeu să-l ierte ! (3794)

• Cu adâncă durere în 
suflet părinții Poenar Ionel și 
Sânziana, fratele Marcel 
deplâng încetarea din viață, 
într-un tragic accident, a 
iubitului lor fiu și frate, la 
numai 31 ani

ing. POENAR DANIEL 
înmormântarea va avea loc 
sâmbătă, 1 noiembrie 1997, 
comuna Luncoiu de Jos. Nu 
te vom uita niciodată! (3668)

• Cu lacrimi în ochi și 
durere în suflet mătușa Flo- 
rica, unchiul Mircea și verișorii 
Luminița, Vali și Anca deplâng 
încetarea din viață a celui 
care a fost

ing. POENAR DANIEL
Dumnezeu să-l odihnească! 
(3668)

• Familiile Petrie loan, 
Martin Cristian și Aurel din 
Luncoiu de Jos sunt alături de 
familia Poenar Ionel,la dure
roasa pierdere a fiului lor

ing. POENAR DANIEL
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! (3670)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
GURASADA

Organizează în data de 14 noiembrie 
1997,ora 10, la sediul său, concurs pentru 
ocuparea unui post tehnic cu probleme de 
urbanism și amenajarea teritoriului;

Condiții: studii superioare sau medii de 
arhitectură și urbanism, ingineri, subingineri, 
construcții civile și industriale, absolvenți 
cursuri postliceale de specialitate în urbanism 
și amenajarea teritoriului precum și persoane 
care au numai bacalaureatul în urbanism și 
amenajarea teritoriului.

Informații suplimentare și bibliografia se 
obțin de la sediul Consiliului local al comunei 
Gurasada, telefon 101.

A

înscrierile se primesc până la data de 
12.11.1997. (3735)
\_______________________________<

' r.L ; VREMEA '
I l Vremea se menține frumoasă și deosebit 

de rece, mai ales noaptea și dimineața, 
i Cerul va fi senin, vântul va sufla slab. 

Dimineața - brumă și local îngheț la sol.
Temperaturile minime vor oscila între -9°C și -4°C, 
iar maximele între 4°C și 9°C.

(Andrei IURSICSIN).

1^———

In atentia beneficiarilor 
anunțurilor de mica r 

publicitate
întrucât ziarul nostru nu se mai tipărește ia S.C. 

Poiidava S.A. Deva (tipografia din Bulevardul 22 
Decembrie, nr. 257, Deva), îi rugăm pe beneficiarii 
serviciiior.de mică publicitate să nu se mai 
deplaseze ia acest punct de predare a anunțurilor 
(corectura ziarului), ci ia sediu! redacției din strada 
1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea Tribunalului 
Hunedoara-Deva) și ia celelalte agenții din județ.

~~~~ ———- —-

serviciiior.de
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Tel. 059-415.695; 416.182; 370.603; 370.572

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE !

I VINDE DIN PRODUCȚIE PROPRE

Pui calitatea I
La prețul de 12.990 lei/kg + TVA
Greutate medie

1,1-1,3 kg

EXECUTOR 
| JUDECĂTORESC | 
i Scoate la licitație în j 
I data de 14 noiembrie j 
I 1997 ora 11 la reședința I 
j debitorului din Orăștie, j 
| str. Mureșului, bl. 15, sc. | 

I 1, ap. 
J Dacia 1304 și ladă 

| frigorifică de 140 litri. | 
L —_  _ ____ _______J

3, autodubă I
.1

în calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PHILIPS NEI ■ DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GĂEȘTI

Vă oferă la cele mai mici prețuri:
• TELEVIZOARE COLOR» FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

FRIGORIFICE» MAȘINI DE SPĂLAT • ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI
• BUTELII DE ARAGAZ»BOILERE ELECTRICE» VIDEO PLAYERE ȘI

VIDEO RECORDERE» ASPIRATOARE»MIXERE ȘI ROBOȚI DE
BUCĂTĂRIE • STORCĂTOARE DE FRUCTE» COVOARE ȘI MOCHETE...

Și multe altele!!!

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 
18.11.1997, ora 12,00, la Complexul “UNION” din Hunedoara, pentru toți 
acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 31.10.1997.
Materialele se pot consulta la sediul societății. în cazul în care Adunarea 
Generală a Acționarilor nu va fi statutar constituită, se va reprograma în 
data de 27.11.1997, ora 12,00, în același loc.

^Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel. 054/712316^

. .................. ........................... .......................... ........ . . —-:~=^
$<G$IDERURCICA $<A<HUNEDOARA
MAJOREAZĂ PREȚURILE PRODUSELOR SALE 

începând cu 01 decembrie 1997
O CONFORM LEGII 21/1996 ART.4;
O Indicele maxim de creștere este 10% față de prețurile practicate din data 
de 17.03.1997. Indicele global de creștere rezultat se aplică la prețul de vânzare 
determinat conform D.232/82 și Baremului MET2.
O Anexa cu indicii de creștere a principalelor produse se pune la dispoziția 
tuturor beneficiarilor prin intermediul Serviciului Desfacere- Biroul Facturări, 
tel. (054)-716121,716131,716521,712783, int.1247, 1806

. iît-i-1 IT-11 ....................... .............. .. -- ..... - -- ... ..............................

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

& PLATA ÎN 12 RATE
CU AVANS NUMAI 10 %

MAGAZINUL NOSTRU - ORĂȘTIE, str. BĂLCESCU, nr.ll, tel. 647496

£

SOCIETATE romano - israeliana 
angajeaza pentru Județul Hunedoara 

reprezentanți vânzârl
condiții: minim 12 clase, minim 35 ani, 
preferabil permis categorie B și auto 
șofer profesionist
condiții: posesor categorie B, C, cunoștințe mecanice 
domiciliul în Deva, maxim 45 ani
cofetar, patiser
Acte necesare: curriculum vitae, foto tip buletin
Serie pașaport, copie xerox studii.
Informații la telefon 219167 zilnic 13 - 16
(exclus sâmbăta - duminical

/
Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
tel/fax - 054 - 232008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICĂ TIE : 
Becuri ilyminat public și industrial LUXTEN 
OFERTA SPECIALĂ PENTRU PRIMARII: 
Corpuri iluminat stradal - ITALIA
Tuburi fluorescente și balasturi aferente 
Lămpi cu lumina mixtă (cu autoaprindere) 
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu și balasturi aferente 
Startere și ignitere
ATESTARE RENEL ; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri general Electric Tungsram
Becuri uz casnic, auto, speciale
Corpuri de iluminat Italia și Ungaria

Vinde mochete import Belgia și America la cele mai mici" 
arețuri din oraș.

De asemenea, vinde en gros și en detail bere BERGENBIER," 
HOPFEN, REGUN, SILVA și.URSUS I

Magazinul MOCHETA se află în Deva, str. Horia, nr.l 3 (vis■ 
a vis de sediul CORATRANS). ■

Efectuăm transporturi de marfă cu Raba izotermă de 10 t. ■
Program de lucru: Luni - Vineri 9 - 17 ■
Sâmbătă 9-13 "
Tel/Fax: 054/215038 (între orele 9-17) (3729) >

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*

r—
I Ing. Lucian Albu, ma- 
| nager general al S.C. ,,Ce- 
| realcom” S.A. Deva, este 
| vechi și statornic cititor și 
| colaborator al ziarului nos- 
| tru. întâlnindu-ne recent,
■ l-am întrebat:

- Ce noutăți ne oferiți 
j de această dată, die ingi- 
1 ner?
1 - Am una foarte impor-

I tantă.
I - Suntem curioși s-o a- 
| flăm și s-o transmitem ce- 
| lor interesați
| - Uite care este nou-
| tatea: Am adus din sudul
■ țării 6.000 tone de grâu 
J de foarte bună calitate și 
J putem aduce în continua- 
I re. Din cauza unei situații 
I cu care ne-am confruntat 
I am încheiat cu S.C. „Spi- 
| cui” S.A. Petroșani un con- 
| tract să măcinăm acest grâu 
I la moara lor din Bărbăteni. •
| Se obține o făină, așa nu- 
| mita 550, căreia i se mai
■ spune și doi nula, în limbaj 
I obișnuit. Este o făină de 
j foarte bună calitate. De 
1 pildă, glutenul ei este de 
I 27,5, indicele glutenic de 
I 35-37, cenușa 0,50-0,60 
| la sută etc.
1 Făina este superioară
L————————_ 

celei aduse din Ungaria, 
care este mult prea mult 
lăudată decât o merită. 
Mai pe înțeles, făina ce o 
facem noi este mai hră
nitoare.

- Cui o oferiți?
- Oricui o solicită, bru

tăriilor, indiferent de pro

D ofertă tentantă- 
făină de foarte bună 

calitate,
la un preț ce sf idea

concurența

prietate. Știu că multe ast
fel de unități fac drumuri 
lungi pentru a-și procura 
principala materie primă - 
făina. Noi aducem în ju
deț și le-o oferim la preț 
mult inferior celei aduse 
de la mari distanțe sau din 
Ungaria.

- La ce preț anume?
- La 1789/kg, la care 

se adaugă T.V.A. Deci la 
1950/kg.

- Nici până la Bărbă
teni, în Valea Jiului, drumul 
nu este prea scurt.

- Dar, cei ce vor apela 
la unitatea noastră nu tre
buie să meargă până aco
lo, căci aducem făina la 

unitățile noastre din Orăș
tie, Brad și Hunedoara, de 
unde o pot ridica, în orice 
cantitate. Precizez că pu
tem asigura cantități mari, 
suntem în stare să livrăm 
făină până la noua recoltă 
de grâu. Moara din Băr
băteni poate produce 
1800 tone făină pe iună. 
Deci, oferta noastră este

- —— — — — — — — 
serioasă și importantă. | 
Mai adaug că, la cerere, | 
putem oferi și alte sorti-1 
mente de făină. j

- Oferta S.C. „Cereai-1 
corn” S.A. Deva este , într-1 
adevăr, tentantă. Ce tre- ■ 
buie să facă cei ce vor să o ! 
obțină?

- Pentru detalii supli-’ 
mentare pot suna la tele-1 
foaneie noastre 211335 și I 
215322. îi poftim să vină | 
la noi să le oferim mostre | 
și, dacă le convine oferta, | 
să încheiem contracte de j 
livrare.

- Plata cum se va face? ■
- Cu banii jos. îi asigur!

pe toți producătorii de pâi- j 
ne că oferta noastră este I 
foarte serioasă, de lungă I 
durată și ne vom strădui să I 
acoperim orice cerere, în | 
timpul cel mai scurt po-1 
sibil. Oferta noastră o con-1 
siderăm tentantă șl dato-1 
rită faptului că cel care au | 
procurat făină inferioară, o ■ 
pot amesteca cu făina! 
noastră și astfel scapă mai J 
repede de cea făcută din 1 
grâu încolțit. (P.). I

Traian BONDORI
I
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S.I.F. Banat Crișana plătește 
dividende

Dialogul purtat cu dl Ing. Pavel 
Lucia , coordonator al activității 
Sucursalei Deva a S.I.F. Banat 
Crișana, a fost de natură să 
clarifice unele aspecte privind 
termenele de distribuire a divi
dendelor, ridicarea certificatelor 
de acționar și moștenirea acțiu
nilor.

Conform Convenției încheiate 
între Banc Post și SIF Banat 
Crișana dividentele cuvenite 
acționarilor acestui fond de in
vestiții se vor plăti prin filialele 
acestei bănci din Deva, 
Hunedoara, Brad, Orăștie, Călan, 
Hațeg, Simeria și Ilia. Pentru 
acționarii care sunt domiciliați în 
comune și localități rurale înca
sarea dividentelor se va putea 
face la cea mai apropiată filială a 
Banc Post. Acționarul trebuie să 
aibă asupra lui buletinul de iden
titate și certificatul de acționar. 
Data limită de ridicare a divi
dentelor stabilită la 21 noiembrie 
a.c. a fost decalată prelungindu- 
se acest termen cu încă 90 de 
zile.

In cazul acționarilor care nu 
au intrat încă în posesia cer
tificatului de acționar, situație în

N O T A
Și-a runt pingelele , căutând un cizmar

Ore întregi a pierdut luni, 27 
octombrie , dl. Emilian Urs din 
Vărmaga să găsească în Deva un 
atelier de reparat cizme din cauciuc. 
La atelierele obișnuite de 'reparații 
încălțăminte nu se recondiționează 
decât cele din piele, la atelierul de “ 
vulcanizare" de lângă autogară (situat 
în vecinătatea brutăriei Neamț) i s-a 
spus că “ nu facem așa ceva “ (tânărul 

^de acolo fiind ocupat cu repararea 

care se află în județul Hune
doara cca. 1500 de persoane, 
distribuirea acestora se face de 
către personal propriu la Deva 
și Hunedoara - la Deva cei in
teresați se pot adresa și la 
sediul sucursalei Deva SIF 
Banat Crișana din clădirea 
Cepromin - la Brad, Hațeg, în 
sediul primăriei, iar pentru 
Valea Jiului cei interesați se pot 
adresa la redacția ziarului 
"Matinal”.

Cu privire la situația moș
tenirii acțiunilor interlocutorul a 
precizat că în cazul suc
cesorilor legali universali (care 
moștenesc întregul patrimoniu 
al defunctului) care nu au spe
cificat în actul notarial de 
succesiune și valorile mobiliare 
pe care le moștenesc, pro
cedurile în vigoare ale legislației 
române pretind completarea 
actului de succesiune prin adă
ugarea succesiunii asupra valo
rilor mobiliare. Fără îndeplinirea 
acestor acțiuni banca nu va 
autoriza eliberarea sumelor 
cuvenite drept dividende iar 
succesorul nu va fi recunoscut 
drept proprietar. (A.S.)

unei roți). In Micro 7, pe strada 
Eminescu - unde era o activitate de 
acest fel și unde dl. Urs fusese în 
urmă cu două săptămâni - n-a mai 
găsit nici firmă , nici meșter." Cum 
ruptura nu-i mare și cealaltă cizmă 
este bună, nu le-aș arunca. Că nu-s 
nici prea ieftine

Poate știe cineva unde și dacă 
mai funcționează un asemenea 
serviciu ?! (E.S.),

Urmare a declarației făcute de 
către dl subprefect Nicolae Pavel 
Segesvari pe un post de tele
viziune local, în sensul că este ca 
și hotărâtă inscripționarea bi
lingvă în câteva localități ale 
județului Hunedoara, ca de exem
plu: Cristur, Jeledinți, Hășdat,

Filiala PUNR a județului Hune
doara face următoarele ob
servații:

Dl subprefect, oricât de pu
ternice simțiri lăuntrice are, nu 
trebuie să se implice în a face o 
astfel de afirmație, chiar de pe

O PUNTE UE SUFLET PESTE MU
Pe adresa redacției 

noastre a venit zilele acestea 
o scrisoare din Austria, de la 
familia Hans Glatz din Neu- 
Anif. Conținea mai multe poze 
și o felicitare cu următoarea 
însemnare: "Vă trimit aceste 
poze să vedeți că ne-am ținut 
de cuvânt în ceea ce privește 
familia Drângă. Au mai primit 
mobilă, două drujbe, o vacă

COMUNICAT DE PRESĂ
poziția de membru marcant al 
UDMR.

în conformitate cu Legea nr.69/ 
1991 a Administrației publice: 
"Autoritățile administrației publice 
prin care se realizează autonomia 
locală în comune și orașe sunt 
consiliile locale, ca autorități 
deliberative și primarii ca autorități 
executive” (citat din lege, art.5 
(1)).

cu vițel și multe alte lucruri 
pentru copii. De un an de zile 
ei primesc zilnic 2-3 pâini, pe 
care le-am plătit anticipat. Ne 
vom ocupa în continuare de 
această familie. Cu stimă și 
respect, H.Glatz".

#
Răsfoind colecția ziarului 

de acum trei ani, am găsit

Deci, astfel de decizii trebuie 
lăsate în mod obligatoriu la lati
tudinea factorilor de decizie locali. 
Ordonanța de urgență care indică 
acel mult discutat 20% nu este 
aprobată de Parlamentul României 
și ar putea suferi modificări de 
esență în momentul adoptării ei.

Considerăm că în județul nos
tru, în ultima perioadă, au fost 
suficient de multe frământări ca

articolul care prezenta nea
junsurile unei familii cu șapte 
copii - și anume familia 
Drângă din satul Luncani 
(Boșorod). Reportajul a mers 
la inima unei familii din Călan, 
care avea ca oaspeți rudenii 
din Austria. în felul acesta s- 
au cunoscut, creându-se o 
punte de suflet între cei care 
aveau posibilități materiale și 

urmare a aplicării altor ordo
nanțe, încât efectul unui nou 
impact negativ, chiar în ritm de 
pași mărunți, ar putea tulbura 
echilibrul și’ liniștea destul de 
greu menținute până în prezent.

Nu agreem intenții ce vin 
poate tocmai pentru a rupe 
acest echilibru aparent.

Biroul executiv ai Filialei 
PUNR a județului 

Hunedoara

cei atât de nevoiași atunci. 
Am scris la timpul respectiv 
despre repetatele acte de 
caritate ale familiei Glatz și 
ale prietenilor săi din Austria, 
mulțumindu-le în numele co
piilor de la Luncani.

Publicăm acum poza ca
sei finalizate în acest an, pre
cum și a norocoasei familii.

Estera SÎNA

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII HDNEDDARA-DEV»
ANUNȚĂ

începând cu data de Ol noiembrie 1997, ora O, se modifică modul de operare pentru utrnzarc 
serviciului ’’Restricționare cu parolă a apelurilor de plecare" din centrala digitală ALCATEL. 

Noul mod de operare este următorul:
Introducerea parolei:
La aparatele telefonice DTMF

N N -@-'N N. N 'N-fâ-- M - 8
La aparatele telefonice cu selecție în impulsuri

£ __T__ © [7ț Q. r N. N . N‘ N' N- Nf _ M - 8
Activare serviciu:
La aparatele telefonice DTMF

£._T-®-[3O-!*î- '■ n. ' -M 8
La aparatele telefonice cu selecție în impulsuri

£-dsjBJ- m - 8
Verificare serviciu:
La aparatele telefonice DTMF

£ -T_ s. H. [ȘB. H.. M - a
La aparatele telefonice cu selecție în impulsuri

Dezactivare serviciu:
La aparatele telefonice DTMF

£..T_gâ-fȘld-®- N N N N.gg - M - 8
La aparatele telefonice cu selecție în impulsuri

£--T--IM0- n nnn -M-8
Modificarea parolei deja introduse:
VVW - vechea parolă; NNNN - noua parolă

La aparatele telefonice DTMF

£--T-®-ffl-6O-S- y vi v v_@- n'nIH'n-0~M- 8
La aparatele telefonice cu selecție în impulsuri

£--T--®0Q-i\®?vjgț NjN '.n nL. M--8

Prescurtările folosite au următoarea semnificație:f

T - ton de disc; M- mesaj; NNNN - o combinație de patru cifre alese 
de abonat ce reprezintă PAROLA; SR - tipul restricției.

SR = cifrele 01 asigură restricția spre internațional automat (cod 00). 
= cifrele 02 asigură restricția spre internațional (automat și 

manual cod 00 și 971).
= cifrele 03 asigură restricția spre internațional (automat și 

manual cod 00 și 971) și interurban automat (cod 0).
= cifrele 04 asigură restricția spre internațional (automat și 

manual cod 00 și 971) și interurban (automat și manual cod 0 și 991).
= cifrele 05 asigură restricția spre serviciul AUDIOTEXT (cod 89, 

mai puțin 890123).
= cifrele 06 asigură restricția spre INTERNET - serviciul EASY- 

NET (890123).
= cifrele 07 asigură restricția spre internațional (automat și 

manual) și serviciul AUDIOTEXT.
= cifrele 08 asigură restricția spre international (automat și 

manual), serviciul AUDIOTEXT și’spre INTERNET - serviciul EASY- 
NET.

= cifrele 09 asigură restricția spre internațional (automat și 
manual), interurban (automat și manual), serviciul AUDIOTEXT și spre 
INTERNET - serviciul EASY-NET.

Acest serviciu este gratuit (nu se percep tarife de instalare, nici de 
abonament și nu se înregistrează impulsuri la activare) dar se percep 
tarife pentru comunicarea parolei la cererea dumneavoastră. Aceste 
informații le puteți obține de la orice ghișeu de încasare a facturii 
telefonice, unde puteți solicita un pliant gratuit.
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