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Serbările
I. 

tineretului 
“Costești ’98"

Sfârșitul de săptămână reține 
atenția celor dornici să petreacă un 
week-end în aer liber prin Serbările 
tineretului "Costești '98”. Astfel, în 
preajma cetăților dacice din Munții 
Orăștiei, sâmbătă, 29 august a.c., 
începând cu ora 19, vor avea loc un 
concert pop-rock, jocuri de artificii și o 
discotecă nocturnă. Duminică, 30 au
gust a.c., pe scena amenajată în aer 
liber, miilor de vizitatori li se va oferi un 
amplu spectacol artistic în care vor 
evolua cunoscute ansambluri folclorice 
din Județele Alba și Hunedoara, soliștii 
vocali: Mariana Anghel, Mariana Deac, 
Ciprian Roman, Ileana Rus, Maria Dan, 
Viorica Brândușan, Drăgan Muntean, 
Anghelina Timiș, Eugen Pistol, lonuț 
Fulea, Elena Evsei, Ana Almășana. 
(M.B.)
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O NOUA 
SCUMPIRE A 

TELEFOANELOR
Recent, ministrul comuni

cațiilor a anunțat că intenționează 
să supună aprobării cabinetului 
un proiect de act normativ privind 
o nouă formulă de tarifare a 
serviciilor Romtelecom, afirmând 
că "această formulă va oferi mai 
multă flexibilitate ROMTELECOM 
în stabilirea diferențiată a tarifelor, 
în condițiile în care până în anul 
2002 se preconizează o creștere 
graduală a tarifelor pentru 
convorbirile telefonice”. Pe scurt, 
se prevede ca prețul unui impuls 
să crească până în 2002 de la 3,2 
cenți la 5 cenți. Prima scumpire a 
convorbirilor telefonice se va pro
duce la 1 octombrie și vizează în 
special convorbirile locale. (S.C.)

întâlnire a presei 
cu delegația din 

Val D’Ajol - Franța
Timp de 4 zile s-a aflat în județul nostru o 

delegație a comunității Val D’Ajol - districtul Boj- 
Franța. Delegația a fost compusă din doamnele 
Marie Noelle Giraume, Dominique Galli, dl 
Claude Leuvrey - adjuncți ai primarului din Val 
D’Ajol și consilierii Michel Gustin și Michel Sutter.

Prezența delegației, căreia i s-a asigurat în 
județ un program bogat și variat, a fost prilejuită 
de perspectiva înfrățirii comunităților Val D’Ajol 
Franța și Vața de Jos din județul Hunedoara, 
concretizată în semnarea de către cele două 
delegații a unei scrisori de intenție.

Ieri, delegația franceză s-a întâlnit cu 
reprezentanți ai presei din județul nostru, 
întâlnirea cu presa a fost precedată de o alta, 
oficială, cu conducerile Prefecturii și Consiliului 
județean.

Au participat la întâlnirea cu presa dnii 
Pompiliu Budulan - prefect, Nicolae Segesvari - 
subprefect și dl Gheorghe Dreghici - 
vicepreședinte al Consiliului județean.

întâlnirea delegației franceze cu presa a 
prilejuit aflarea câtorva informații despre 
localitatea franceză cu care Vața de Jos se va 
înfrăți.

Presa a mai primit informații despre 
organizarea comunităților din Franța pe baza 
principiilor autonomiei locale.

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

Reformă și șomaj, obligații și debite
Convorbire cu dl Octavian Băgescu, directorul general 

al DGMP5 Hunedoara-Deva
- Stimate die director general, procesul de 

reformă în România, de restructurare și 
privatizare, produce, inevitabil, fenomenul de 
șomaj. Cum se prezintă el, la această oră, în 
județul nostru?

- Rata șomajului în județ este de 19,7 la sută, în 
cifre absolute înregistrăm 41.168 șomeri. Dintre 
aceștia, 10.540 sunt în plată, 14.080 primesc alocație 
de sprijin în plată, iar 1845 beneficiază de ajutor de 
integrare profesională în plată. Alți 14.701 de oameni 
apți de muncă dar fără loc de muncă nu sunt 
indemnlzați de noi. Poate unii dintre ei primesc 
ajutoare sociale de la consiliile locale, dacă întrunesc 
condițiile corespunzătoare.

- Pe localități care este situația?
- Vulcan - 29,8 la sută, Ilia - 27, Călan și Hațeg - 

26, Deva -14,9, Simeria -14,6, Hunedoara -13,6.
- Cum se vede, municipiul Hunedoara nu stă 

prea rău.
- Deocamdată, deoarece procesul de restruc

turare la S.C. “Siderurgica" S.A., cea mai mare 
unitate economică a municipiului, abia de acum se 
accelerează. Deci, și în Hunedoara, rata șomajului va 
crește. După cum numărul de șomeri va crește la 
RAC Deva și RAH Petroșani.

- Am reținut numărul șomerilor pe județ. Dar 
locuri de muncă vacante câte sunt?

- Doar 367, însă ar trebui să nu fie nici unul, să 
fie toate solicitate, ocupate, la numărul de șomeri de 
peste 41.000.

- Probleme mal mari sunt șl vor fl, se pare, în 
Valea Jiului.

- Așa este, iar politica de ocupare a forței de 
muncă disponibilizate de aici se află în mâna și în 
atenția Guvernului. Noi, DGMPS a județului, nu 
avem atribuții speciale de a crea locuri de muncă. 
Totuși am inițiat unele măsuri, am întocmit unele 
programe, în completarea programelor PHARE 
care se înfăptuiesc în Valea Jiului. Am susținut 
eforturile consiliilor locale care au licitat și finanțat 
niște lucrări menite să asigure un număr de locuri 
de muncă. Am discutat și noi cu cei care au 
câștigat licitațiile, cu Prefectura și Consiliul 
județean, cu consiliile locale din Valea Jiului și, prin 
Oficiul județean de Forță de Muncă și Șomaj, au 
fost repartizate unele fonduri provenite de la Banca 
Mondială și au fost organizate mai multe cursuri de 
calificare. Au fost identificate 1051 locuri de 
muncă. Pentru 629 dintre acestea s-au încheiat 
contracte cu unele regii și firme pentru activități de 
salubrizări de subsoluri, curățat de pajiști șl pășuni, 
amenajări de drumuri și rețele de apă etc. Din cele 
629 de locuri de muncă au fost ocupate 350, în 
bună parte în orașul Lupeni, unde Consiliul local a 
stabilit niște salarii mai bune pentru noii angajați, 
de până la un milion de lei pe lună. Acțiunile 
continuă.

- Cu voia dv, die director general, să 
abordăm un alt subiect, cel al debitelor unor 
agențl economici la bugetul de stat.

Convorbire consemnată de 
Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

MINERII DE LA 
L0NEA, ÎN GREVĂ 

SPONTANĂ
Ieri dimineață, minerii de la 

Exploatarea Minieră Lonea au refuzat să 
intre în subteran, la muncă. Această 
mișcare de protest, spontană, a fost 
generată de neprim ; ea la timp a 
salariului. în mijlocul greviștilor a apărut 
și Miron Cozma cu intenția de a 
dezamorsa acest conflici '

Minerii, în jur de 800, aflcți în 
incinta minei erau hotărâți să-și apere 
drepturile, afirmând că, dacă nu vor primi 
salariile, vor recurge și la alte forme de 
protest, începând cu pichetarea sediului 
Regiei Autonome a Huilei din Petroșani. 
(Horațiu Alexandrescu)

r ÎN ZIARUL DE AZI:
•Viata Hunedoarei • Viata1 » 

culturală • Sport • Horoscop 
• Programe TV • Mică și 
mare publicitate

La Prefectura 
Județului

ÎNTÂLNIREA 
OAMENILOR DE 

AFACERI
în organizarea Companiei 

Invest România Forum, la 
Prefectura Județului a avut loc 
recent o întâlnire a repre
zentanților acestei firme cu 
oameni de afaceri din județ.

Au fost de față, de 
asemenea, reprezentanți ai 
prefecturii și altor instituții 
județene și locale.

Deși numărul oamenilor de 
afaceri hunedoreni a fost mic, au 
fost prezentate o seamă de 
chestiuni legate de oportunitatea 
și importanța unor relații de 
afaceri dintre firme.

S-a făcut apoi invitația de a se 
participa la o reuniune inter
națională de afaceri, care va avea 
loc în 15-16 septembrie a.c. la 
Timișoara. Tema acestei întâlniri 
este „Oportunități de afaceri: 
Cine? De ce? Cum?"

AMENZI 
USTURĂTOARE

La o recentă întâlnire cu 
ziariștii, primarul municipiului 
Deva, dl Mircia Muntean, a 
precizat că, în urma hotărârii 
Consiliului local, există noi norme 
de întreținere a municipiului, de 
salubritate.

Sunt norme „pe care trebuie 
să le respecte fiecare cetățean", 
iar amenzile sunt „usturătoare”, 
cea minimă ajungând la 50.000 
de lei, putând urca la 2-3 milioane 
de lei.

Cei îndreptățiți să dea aceste 
sancțiuni sunt, în primul rând, 
polițiștii și gardienii publici. S-a 
mai afirmat că luna septembrie a 
fost declarată „luna curățeniei în 
municipiul Deva.” (V.N.)

Anchetă cu hunedoreni pe stradă

Ce se întâmplă cu țara?
Oamenii municipiului de pe 

Cerna au - în această perioadă 
ce o parcurge România - atâtea 
pe cap încât nu prea au chef să 
stea de vorbă cu ziariștii. Am 
întâlnit totuși - oprindu-i pe 
stradă - și oameni care au fost 
de acord să-și exprime opiniile și 
gândurile pe o temă ce îl 
interesează pe fiecare român și 
anume "Ce se întâmplă cu țara, 
ce se întâmplă în țară?"

Este pur și simplu 
o rușine

Dl Gheorghe Stoica a fost, 
vreme de peste trei decenii, 
oțelar urcând toate treptele 
acestei meserii. Acum este 
pensionar și a împlinit 81 de ani. 
La întrebarea noastră ne-a 
răspuns:

- Ce se întâmplă cu țara? Rău 
se întâmplă. Urmăresc îndea
proape emisiunile de radio și 
televiziune, presa și văd cum totul 
- industria, agricultura, turismul 
ș.a. - se prăbușește. încât mi-e 
pur și simplu rușine, ca de altfel 
multor oameni.

- Parcurgem o perioadă de 
tranziție spre economia de piață.

- Da, dar ni s-a promis că 
după o etapă dificilă va veni și 
una mai bună. Păi când va veni, 
căci, iată, se împlinesc în curând 
opt ani și lucrurile merg din rău în 
mai rău. Eu - nu mi-e rușine să 
recunosc - am contribuit la 
progresul Hunedoarei și al țării și, 
tocmai de aceea, mă doare inima 
când văd că totul se duce de 
râpă.

- Faceți parte dintr-un partid?
- Nu. Nu mai vreau să aud de 

politică întrucât toți politicienii 
sunt mincinoși. Și cei de astăzi 
și cei dinaintea lor.

Avem libertate, dar 
ce putem face cu ea ?

Dl I. Petru este, cum singur 
zice, un fel de patron, adică s- 
a apucat de o afacere care 
merge cum merge, dar nu ne- 
a spus concret cum.

- Singurul lucru care s-a 
realizat în România este 
libertatea cetățeanului, din 
toate punctele de vedere. 
Inclusiv libertatea presei.

- Cum vedeți dumnea
voastră această libertate?

________ Traian BONDOR
(Continuare în pag. 3)

i In pregătirea expoziției- j 
I târg de la Baia de Criș I

Opiniile unor specialiști implicați efectiv 
în organizare

i Aflată la cea de-a cincea 
! ediție, expoziția - târg de animale 
I consacrată revigorării rasei 
| Pinzgau de bovine care va avea 
I loc la Baia de Criș dum, :ă, 30 
I august a.c., comportă și o serie 
| de eforturi organizatorice care se 
Ivăd mai puțin de către 

participanți. Tocmai la acestea 
| am dorit să ne referim, în acest 
Isens solicitând celor ce se ocupă 

efectiv de pregătire să-și exprime 
| părerile în legătură cu apropiata 
| manifestare cu caracter 
■ zootehnic, ce se bucură de un 
| larg interes, lată, succint, câteva 
■ opinii ale unor specialiști din zona 
1 Brad.
I Dr. Emil Stănculescu. de la 
I Circumpscripția sanitar-veterinară 
! Baia de Criș: "Desigur că sunt 
I multe lucruri care nu se pot vedea 
| într-o expoziție când cineva vine 
J din afară și nu cunoaște cât și 
I cine a muncit ca totul să 
| reușească cât mai bine posibil. 
. Este al cincilea an consecutiv de 
I când un nucleu de oameni ne 
| ocupăm efectiv, putând să 
I spunem că am dobândit de acum

și o experiență în acest sens, de 
| pregătire și organizare. împreună 
■ cu medicii veterinari și cu inginerii 
I muncesc permanent, cot la cot, 
| tehnicienii veterinari și operatorii 
L_______________________

• - Știi ce cred eu despre femei?
— Ești căsătorit?
- Da.
-Atunci, știu...

însămânțători, precum și unii I 
crescători de animale, astfel ! 
încât să putem prezenta în I 
expoziție cele mai valoroase | 
exemplare de bovine din rasa . 
Pinzgau, care să exprime fidel I 
progresul genetic înregistrat de | 
la un an la altul. între oamenii ■ 
de ispravă pe care ne bazăm I 
pot să fie amintiți Adriana | 
Străuț, Eugen lașca, Adrian ■ 
levuța, numeroși alți • 
specialiști, tehnicieni și | 
operatori însămânțători care se ■ 
implică efectiv în reușita • 
acțiunii.” I

Ina, loan Stretean. de la i 
Centrul de reproducție și ! 
selecție a animalelor Brad: | 
"Alături de principalii I 
organizatori, ne regăsim de ’ 
fiecare dată angajați și noi în I 
pregătirea expoziției - târg. în | 
raza centrului nostru sunt . 
cuprinse 13 comune, dar I 
interesul și participarea cu | 
animale s-a polarizat în . 
comunele Baia de Criș și I 
Ribița, de unde deplasarea și | 
transportul se pot face mai ■ 
ușor. Pentru participarea la j

A consemnat : 
________ Nicolae TÎRCOB , 

(Continuare în pag. 2) J
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Susținerea financiară a unui program
*

în România s-a lansat, după 
cum se știe, programul național 
de pietruire a drumurilor 
comunale șr de alimentare cu 
apă a localităților rurale. 
Programul are ca susținere 

.financiară finanțarea externă cu 
fonduri nerambursabile precum 
și cu contribuție guverna
mentală și locală.

Nu vom vorbi în aceste 
rânduri despre partea 
prpgramului care se referă la 
alimentarea cu apă a loca
lităților rurale.

Potrivit inventarului făcut de 
Regia Autonomă “Direcția 
județeană de drumuri și 
poduri”, localitățile rurale ale 
județului însumează 843 de 
kilometri de drumuri pietruite și 
154 de kilometri de drumuri de 
pământ.

Prin bugetul de stat pe 1998 
județului Hunedoara i-au fost 
alocați prin transferuri de la 
bugetul de stat 103,221 de 
miliarde de lei. Din aceștia, doar 
6,8 miliarde sunt nominalizați 
pentru înfăptuirea parțială a 
programului în discuție.

Ce faci cu acești bani puțini, 
să recunoaștem? Pietruiești cei 
154 de kilometri de drumuri de 
pământ, îi pietruiești pe aceștia 
și recondiționezi cei 843 de km 
de drumuri pietruite dar deterio
rate de folosirea lor în scopuri

de transport industrial și de 
repetatele inundații, aloci o 
parte din ei și pentru 
introducerea apei potabile în 
localitățile rurale? Dacă da, în 
care, acolo unde arde mai tare 
social sau unde e mai mare 
interesul electoral?

Pentru că tot suntem în

domeniul cifrelor, să ne 
aventurăm puțin pe tărâmul 
ipotezelor. Dacă toți banii 
transferați cu acest titlu de la 
bugetul statului ar fi folosiți 
pentru pietruirea celor 154 de 
km de drumuri de pământ ar 
reveni cam 40 de milioane de lei/ 
km. S-ar putea face o treabă 
bună, niște drumuri cu o 
infrastructură temeinică, 
consolidată cu rigole și taluzuri, 
cu poduri și podețe, ba chiar cu 
corectări de torenți gata oricând 
să primească soluția 
modernizării cu covor asfaltic. 
Ar fi frumos, nu? Am pune la o 
parte până la sfârșitul anului 
acest capitol pentru mulți ani.

Pot exista și alte soluții, alte 
opțiuni care să nu ducă tot la 
ceea ce s-a întâmplat de 7-8 ani

încoace cu Investițiile 
județului în domeniul echipării 
tehnico-edilitare a localităților, 
adică la o fărâmițare de tip 
electoral a resurselor 
financiare.

lată-ne, deci, pornind de la 
programul cu finanțare 
majoritar externă în fața nevoii 
stringente de strategie în 
materie de opțiuni in- 
vestiționale.

în realitate însă nu se prea 
pune problema strategiei 
opționale. Merge senatorul X 
sau deputatul Y în zona Z. 
întâlnește un primar mai 
tenace și un consiliu local la 
fel, apoi vine și își exercită 
influența, înainte de defal- 
carea bugetului, în favoarea 
comunei Z. Dacă mai face 
același lucru și prefectul ori 
subprefectul și președintele 
sau vicepreședinții Consiliului 
județean s-a dus naibii orice 
strategie opțională. Să nu-mi 
spuneți că nu se merge pe 
“principiul” să-i dăm fiecăruia 
câte ceva și pentru una și 
pentru alta căci nu crede 
nimeni. Dar și în aceste 
condiții intervine capacitatea 
de a stabili priorități a 
consiliului local. Este sau nu 
este manifestă acea capaci
tate? Aceasta-i întrebareal 

ion CiOCLEi

I ta/za.
> Hoții de bobine 

au fost identifacții
Faptul s-a petrecut în 

noaptea de 13/14 august a.c.
Din incinta societății 

comerciale UPSRUEEM Petro
șani au dispărut bobine cu sârmă 
de cupru în valoare de 24 de 
milioane de lei.

N-a fost chiar ușoară 
descoperirea autorilor furtului dar 
mergând din aproape în aproape, 
lucrătorii Biroului de combatere a 
criminalității economico-finan- 
ciare Petroșani i-au identificat. Ei 
se numesc Savu Secrieru, de 37 
de ani, Emil Groncea, de 40 de 
ani, Nicușor lancu, de 30 de ani, 
Pal Imre de 24 de ani și lanoș 
Nicolae-Alin de 20 de ani.

Nu era, vasăzică, vorba de 
niscai puștani furați de gustul de 
aventură ci de oameni în toată 
firea dar dornici de câștig mare și 
fără muncă.

Primii 4 sunt cercetați în 
stare de reținere iar lanoș 
Nicolae-Alin în stare de libertate.

> Turcul plătește
în jurul orei 18 a zilei de 22 

august, la Săntuhalm lângă 
Deva s-a petrecut un accident 
de circulație despre care cititorii 
se poate să fi luat cunoștință și 
pe alte canale mass-media. 
Turcul Kăknak Ismail domiciliat 
în Germania conducea ca pe 
autostrăzile de acolo auto
camionul cu remorcă AA-GK- 
958. Numai că în zona 
respectivă carosabilul era umed 
și traseul era în curbă.

Turcul a ,.reușit" să pună 
mastodontul pe o dungă 
împrăștiind marfa cât ține latul 
șoselei și blocând câteva ore 
circulația. Mai mult decât atât, a 
avariat un stâlp de susținere a 
rețelei electrice publice și 
conducta de gaz de pe 
marginea șoselei. S-a ales doar 
cu ușoare leziuni pentru care a 
fost internat în Spitalul județean 
fiind în afara oricărui pericol.

Cât despre pagube - turcul 
plătește. (I.C.)

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara.

Vineri, 28 august
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(Urmare din pag. 1)

expoziție au fost selectate 24 de 
vaci din rasa Pinzgau, 6 juninci, 8 
vițele și doi boi de muncă. 
Progresul genetic în cei cinci ani 
este cât se poate de vizibil. în 
acest scop folosim material 
seminal din import (Austria) 
pentru însămânțările artificiale. 
Materialul respectiv provenit de la 
cinci reproducători se utilizează 
în special pentru însămânțările 
artificiale la vacile cuprinse în 
controlul oficial al producției de 
lapte. Pentru celelalte vaci și 
juninci avem material seminal 
obținut de la trei reproducători din 
rasa Pinzgau aflați la Semtest 
Timișoara, care au fost preluați 
de la CRSA Brad, ei provenind de 
la juninci aduse din import."

Ina. Nicolae Cean. de la 
CRSA Brad: "Față de rasa locală 
se poate vedea că animalele din 
rasa Pinzgau cuprinse în 
programul de ameliorare au 
crescut în talie, în greutate și, 
ceea ce este esențial, a sporit 
simțitor producția de lapte. Există 
primipare (la prima fătare) care 
au ajuns să dea câte 17-20 I lapte 
pe zi. Pe lângă meritul 
crescătorilor de animale, trebuie

VINERI 
28 august

TVR 1
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 

lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 De la lume adunate... 
12.30 Conviețuiri (mag.) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 
Ecoturism 15.30 Em.în limba 
germană 17.00 Portret în 
oglindă: Loredana Groza 
18.10 Povești celebre (d.a) 
18.35 Hollyoaks (s, ep. 116) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
290) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 23.00 Jurnalul 
de noapte 23.10 CIA, nume 
de cod: Alexa (thriller SUA 
’92)

TVR 2
8.25 Lumină din lumină (r) 

9.00 Serial 10.00 Dintre sute 
de catarge... (r) 11.00
Comorile lumii (do/r) 11.30 

■ Timpul Europei (r) 12.00 Sun-<__________

în pregătirea expoziției...
să relevăm și strădaniile 
operatorilor însămânțători de la 
punctele din Ribița - Florin Jorza, 
Țebea - Viorica lanc, Lunca 
Moților - Voicu lanc. Ca o noutate 
față de edițiile anterioare apare în r 
acest an și organizarea unei | 
tombole." '

Ino. Matei Cean. de la Centrul I 
agricol Brad: “Incontestabil că de | 
fiecare dată putem constata că ! 
preocuparea noastră dă roade. I 
Ceea ce ne bucură este faptul că | 
am găsit înțelegere la multe firme . 
cu tangență directă cu zootehnia • 
și unele din alte sectoare care au | 
sponsorizat expoziția - târg." ■

Dr. Stefan Miron, de la I 
Circumscripția sanitar-veterinară | 
Ribița: "Din 1967, de când am ■ 
început activitatea la această • 
circumscripție, am văzut | 
preocuparea aparte a eres- | 
cătorilor de animale din zonă ! 
pentru ameliorarea efectivelor. I 
Drept mărturie este și I 
participe la expoziție cu 12 . 
vaci, o junincă și 4 vițele din rasa I 
Pinzgau. Meritul este al unor | 
crescători de animale cum sunt . 
Gherasim Cleșiu, Ileana Stanciu, I 
Petru Cazan, loachim Indrieș, | 
__________________ I

Paulin Roșea, să-i amintesc 
doar pe câțiva dintre cei mai 
destoinici, care vor veni cu 
animale și la expoziția de la 
Baia de Criș.

T 
I
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I 
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Prin Hotărârea nr. 259/1998 Guvernul României a aprobat 
unui număr de 672 de cetățeni renunțarea la cetățenia română.

Unii dintre aceștia, puțini la număr, au obținut sub diferite 
forme cetățenia altor state. Cei mai mulți au statutul de apatrizi 
în țările în care au emigrat.

Interesant de consemnat că peste 90 la sută dintre aceștia 
s-au născut sau au avut ultimul domiciliu în județe din 
Transilvania. Domină de departe cei din județele Timiș, Sibiu, 
Brașov, Arad și Caraș-Severin.

Doar un număr de 13 dintre cei ce au renunțat la cetățenie 
s-au născut sau au avut ultimul domiciliu în localități ale 
județului Hunedoara. O fi mai bună pâinea de emigrant?

*■

(Urmare din pag. 1)

- Este o altă problemă 
dureroasă. După declarațiile 
lunare primite de la societățile 
comerciale, în semestrul I al 
anului curent, un număr de 24 de 
societăți înregistrează debite de 
peste un miliard de lei fiecare, 
suma totală însumând 1978 de 
miliarde de lei.

- Sunt și aici o serie de 
“fruntași”, desigur.

- Ar fi, în ordine: RAH 
Petroșani - 1358 de miliarde de 
lei, Siderurgica Hunedoara - 328, 
RAC Deva -132, ICS Hunedoara 
- 30, UMIROM Petroșani - 22, 
f.țifJAGUAL Călan - 21,4, 
UPSRUEEM Petroșani - 12,7, 
Chimica Orăștie - 9,1, Sidermet 
Călan - 7,3, Cilindrul Călan - 4,7 
etc. Debitele includ neplata 
obligațiilor la asigurările de

^sănătate și la cele pentru

Reformă și șomaj
agricultură, la pensia 
suplimentară și la fondul de 
șomaj.

- Iar repercusiunile?
- Se văd. Nu sunt bani pentru 

indexarea unor salarii, nici chiar 
pentru plata la timp a salariilor 
anumitor categorii profesionale, a 
bugetarilor îndeosebi. Și va veni, 
probabil, vremea când nu se vor 
mai putea plăti pensiile, ca în 
Rusia. Semnale există. Pentru 
prima dată, în luna iulie a.c., 
MMPS a luat credit pentru plata 
pensiei suplimentare. îi vom 
omorî cu zile pe acești sărmani 
pe>._.ionari, pentru ca î w, .ulu, y 
medicamentele compensate s-au 
redus. E o mare dramă socială, 
între atâtea altele. A copiilor, a 
tinerilor, a șomerilor...

- Ce ar fi de făcut, die 
direcțor general?^

- Există legea bancară, 
însă nu se aplică și nimeni nu 
acționează pentru ca băncile s- 
o respecte întocmai la 
eliberarea sumelor pentru plata 
salariilor. Sunt, de asemenea, 
normative care sancționează 
deturnarea de fonduri, cum se 
întâmplă foarte adesea cu cele 
care constituie pensia 
suplimentară. Noi chiar am 
întocmit o situație cu 127 agenți 
economici care n-au virat banii 
reținuți pentru pensia 
suplimentară și am atenționat 
organele abilita*' p-^-uri 
N-au luat. Dacă legile țării nu se 
vor respecta, în toate domeniile 
și de toată lumea, nu va fi bine 
în țară.

- Vă mulțumesc, die 
director general.j

set Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 12.50 Cu ochii’n 
4 (r) 14.30 TVR Cluj 17.40 Tri
buna partidelor parla
mentare 16.50 Santa Barbara 
(s, ep. 631) 18.00 Universul 
cunoașterii (do/r) 19.10 
Arhive românești 19.40 O 
jumătate de oră cu P. Goma 
(p. VII) 20.10 O seară cu 
baritonul Nicolae Herlea 
21.30 Mag. Sportiv: Fotbal 
Supercupa Europei: Real 
Madrid - Chelsea Londra (d, 
Monte Carlo)

ANTENA I
8.25 Funny Face 8.30 

Tarzan, stăpânul junglei (s/ 
r) 9.20 Denver, ultimul 
dinozaur (r) 9.50 Știri 10.00 
Planeta vie (do) 10.25 Animal 
Show (s) 11.00 Twin Peaks 
(s/r) 12.00 Cronici
paranormale (s/r) 13.25 Den- 

«yer, ultimul dinozaur (d.a) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 
Tarzan, stăpânul junglei (s) 
15.10 Dr. Bramwell (s, ep. 24) 
16.05 Iluzii (s, ep. 32) 17.00

Sălbăticie americană (do, p. 
I) 18.00 Decepții (s, ep. 10) 
19.30 Dallas (s,'ep. 76) 20.20 
Navarro (s, ep. 11 j,22.45 Știri/ 

Sport 23 00 Golden Brâu și 
voie bună... în concert/

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.45 Highlander (s/r) 11.30 
Fiica oceanului (s) 12.55 
Știrile PRO TV 13.30 Beverly 
Hills (s/r) 14.15 Melrose 
Place (s/r) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.10 Nano (s, 
ep. 108) 17.00 Știrile PRO TV 
17.15 Suflet de femeie (s) 
18.00 Familia Bundy (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Fa
milia Bundy (s) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Ultima 
frontieră (s, ep. 9) 21.15 După 
gratii (f.a. SUA 1989) 23.15 
Știrile PRO TV 23.30 
Chestiunea zilei 23.50 Pol
tergeist - Moștenirea (s)

PRIMA TV
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s/r) 9.45 
Misterioasa doamnă (s/r) 
10.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 11.15 Marielena (s/r) 12.00 
Din toată inima (s/r)13.30 
Matlock (f/r) 16.00 Omul mării 
(s) 17.00 Marielena (s) 17.45 
Din toată inima (s) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 
Din toată inima (s) 19.30 D.a. 
20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 157) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă! (s) 22.30 Revanșări 
(f.p. România 1978)

ACASĂ
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.151999 (s) 
18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45

Alo, Costinești! (div.) 20.00^ 

Meșterul casei (s) 20.30 
Atingerea îngerilor (s, ep. 
36) 21.20 Copilul altei 
femei (dramă SUA 1982) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Diver

tisment 06.30-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 06.45-07.00 Știri 
locale (r) 10.00-10.45 
Program comercial PRO 
TV Deva 23.1 5-23.25 
Retrospectiva săptă
mânii Știri locale

ANTENA 1 - DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

11.35 Actualitatea (r) 11.35-
12.40 Program muzical 16.35- 
17.30 Muzica, promo 17.30-
17.40 “7 zile fără... comentarii”
17.40-17.55 Muzica, promo 
17.55-18.00 TELEX 22.05- 
22.15 Știri locale Z

C BERBEC 
(21.III - 20.IV)
O zi bună, cu multe surprize, 

încercați să faceți față tuturor 
invitațiilor care vi se fac, pentru 
a nu supăra pe nimeni; nu este 
indicat acest lucru.

O TAUR
(21.IV - 21.V)
Ați putea găsi o soluție 

ingenioasă pentru nemulțu
mirile dv dacă le exprimați în 
fața unor prieteni. Nu e 
momentul pentru a începe o 
nouă acțiune ci pentru a finaliza 
lucruri demarate.

3 GEMENI 
(22.V - 22.VI)
Inițiativele dv, mai ales în 

sectorul domestic, se dove
desc utile. în relația cu 
persoana iubită lăsați lucrurile 
așa cum sunt căci evoluează 
spre bine.

O RAC
(23.VI - 23.VII)
Ingeniozitatea vă ajută în 

rezolvarea unor probleme 
bănești. O invitație primită în a 
doua parte a zilei nu vă 
încântă, dar dacă-i dați curs nu 
veți regreta.

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Nenumărate vești vă trec pe 
la urechi, dar nu este cazul să 
le credeți. Verificați-le apoi 
faceți-vă planuri. Un prieten vă 
ajută într-o situație delicată.

O FECIOARĂ 
(24.VIII ■ 22.IX)
Vă preocupă chestiunile 

oculte. Prins de discuțiile într- 
un cerc de prieteni uitați de un 
telefon important. Renunțați la 
mândrie și apelați la acea 
persoană care vă va scoate din 
impas.

O BALANȚĂ
(23.IX - 23.Xj
Puteți rezolva probleme 

gospodărești. Ați putea avea și 
un important succes la serviciu, 
ceea ce vă ridică moralul chiar 
dacă șefii pe moment nu vă 
observă realizarea.

O SCORPION
(24.X - 21.XI)

îngrijiți-vă sănătatea cât nu e 
.urziu. Ac^m șanse 

pentru o intervenție chirurgicală 
sunt mari. Nu uitați promisiunile 
făcute șefilor.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)
Activitățile practice vă sunt la 

îndemână azi, deci orientați-vă 
spre ele. în câștigarea unor 
bani primiți un sprijin feminin. 
Dacă vreți să mai fiți solicitat, 
lucrați conștiincios,

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)
E posibil să faceți o călătorie 

în străinătate sau progrese în 
pregătirea ei. Nu luați decizii în 
probleme sentimentale căci vă 
lipsește răbdarea unei analize 
detaliate.

O VĂRSĂTOR
(20.1 - 18.11)
Mediul în care sunteți invitat 

vă priește. Nu ezitați să mergeți 
la film sau la teatru. Ar fi 
binevenită și o excursie, deși 
sunteți sătul de drumuri.

O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)
Puteți avea bucurii din partea 

copiilor. O sumă importantă de 
bani ați putea primi din partea 
unui părinte. Nu vă bucurați 
prea tare căci se duc repede.
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( Steaua a pierdut la scor 6-3

^Reforma irizează în primul 
rând oamenii care îndeplinesc 

cnndițiiie de pensinnare.99
Dialog cu dl Petru Vaidoș, președintele sindicatului 

Siderurgistul Hunedoara
- D/e președinte, la ordinea zilei se 

vehiculează ideea unor disponibilizări de 
personal, măsuri care fac parte din 
programul de reformă. Cum apreciați 
această situație?

- Aplicarea măsurilor 
de reformă este o problemă 
ce ne preocupă direct 
Întrucât vizează și numărul 
de salariați. în acest sens 
s-a semnat un protocol 
între sindicat și 
administrație ce a vizat o 
primă etapă ce cuprinde 
acei salariați ce 
îndeplinesc condițiile de 
pensionare. Prima etapă 
care nu este încă finalizată 
vizează 1200 de salariați, 
iar în continuare împreună 
cu administrația am făcut 
un chestionar din care 
rezultă că sunt salariați ce 
trebuie disponibilizați prin 
plăți compensatorii pe baza 
Ordonanței nr. 9.

La ora actuală există un program prin 
care se reanalizează numărul de salariați 
pentru fiecare secție, iar în cazul în care 
rezultă posturi ce se pot desființa, probabil 
se va mai face o reducere de personal, dar 
una selectivă în folosul societății, nu după 
cum s-a procedat în cazul Ordonanței 22 
aplicată în minerit.

- Cum apreciați dialogul pe care l-ați 
avut cu cei care v-au vizitat și au promis 
sprijin pentru siderurgia hunedoreană?

- Este adevărat că ne-au vizitat foarte 
multe personalități. Deocamdată după 
aceste dialoguri suntem doar în stadiul unor 
promisiuni și în special în direcția dezvoltării 
zonale și a susținerii din punct de vedere 
politic a Convenției de acompaniament 
social pentru metalurgie, convenție care, 
deși a fost semnată de cei în drept, nu a 
primit undă verde.

Noi insistăm să fie pusă în practică 
această convenție întrucât prevede măsuri 
active de combatere a șomajului, iar în 
același timp este un sprijin pentru 
modernizarea, retehnologizarea și

restructurarea combinatelor siderurgice 
fără convulsii sociale. în ce privește 
restructurarea și noi suntem interesați în 
restructurarea gazului metan și a energiei 

electrice datorită prețurilor 
mari și subvențiilor 
încrucișate, fapt ce ne 
creează mari probleme pe 
piață cu concurența externi.

- Se știe că prin eforturi, 
sindicatul Siderurgistul 
împreună cu administrația 
au oferit o alternativă pentru 
circa 1200 de oameni. Mai 
există asemenea soluții?

- Punem un accent 
deosebit pe aceste 
variante. De aceea am 
organizat și un concurs de 
idei care materializate pot 
oferi alternative pentru cei 
disponibilizați. Mai întâi 
dorim să reorientăm 
oamenii în interiorul 
secțiilor, iar ca o ultimă

soluție să fie cea a disponibilizării.
- Die președinte, în urmă cu ceva timp 

siderurgia hunedoreană și în special cea 
din Ardeal era privită cu ochi mai vitregi. 
Care este situația în prezent?

- Printr-un lobby care s-a făcut în 
ultimul timp s-a reușit să se schimbe 
atitudinea față de siderurgia hunedoreană.

- Cum apreciați implicarea oamenilor 
politici hunedoreni - a parlamentarilor - în 
soluționarea problemelor din siderurgie?

- Cred că este nevoie de o mai intensă 
preocupare din partea acestora asupra a 
ceea ce se întâmplă în zona Hunedoara, 
inclusiv prin elaborarea mai rapidă a unor 
acte normative care să ducă la alternative 
în privința forței de muncă. Suntem 
îngrijorați de numărul mare de oameni care 
nu au un loc de muncă, fapt ce face ca 
viața să devină mai grea pe zi ce trece.

în final aș dori să mulțumesc sincer 
ziarului "Cuvântul liberi’pentru modul corect 
în care a prezentat de fiecare dată poziția 
sindicatului nostru față de problemele cu 
care ne confruntăm.

Corne! POENAR

Gospodărirea 
localității - 
mereu în 

atentia edililor
Preocuparea edililor municipiului Hunedoara 

pentru gospodărirea localității s-a dovedit a fi 
lăudabilă și demnă de consemnat. La sediul 
Primăriei, dna Elena Antonescu, inginer în cadrul 
Administrării domeniului public și privat și gospodărire 
comunală, a răspuns cu amabilitate întrebărilor 
noastre.

-Observ că acordați o deosebită importanță 
întreținerii zonelor verzi. Cu ce s-a îmbogățit vegetația 
orașului în anul acesta?

-Am cumpărat în jur de 3000 bucăți gard viu care 
a fost plantat în completare pe străzile Viorele, Avram 
lancu, pe bulevardele Corvin și Traian, precum și în 
parcul central, dar și acolo unde n-a existat, cum ar 
fi aliniamentul de pe str. Elisabeta Măr- 
gineanu.Trandafirii au fost foarte scumpi anul acesta 
(15.000 lei firul), ne-am permis să cumpărăm doar 
130 bucăți, atât cât să acopere spațiile incomplete 
din parcul Tineretului și de pe bulevardul Libertății. 
Am creat trei noi ronduri de flori de vară, pe lângă 
cele cunoscute deja, sădind peste 1000 de fire de 
diverse specii. Completarea aliniamentelor am 
considerat-o necesară, plantând astfel tei, 
mesteacăn, forsithia, pruni și meri ornamentali. Aș 
menționa aici că arborilor li s-au pus tutori, în vederea 
sprijinirii și siguranței. Parcul central este mereu în 
atenția noastră, fiind măturat zilnic și iarba cosită 
atunci când este nevoie.

-Cine sunt cei care execută lucrările de 
curățenie?

-Municipiul nostru are o suprafață întinsă,însă 
cele două firme reușesc sâ-l acopere în întregime. 
Este vorba despre RAIL și SC Record Fiscu SRL, 
care își desfășoară activitatea în cartierele Micro 3, 
4 și 5. Ultima amintită are utilaje mai performante, 
reușind să fie foarte operativi și să acorde ajutor și 
celor de la RAIL. Udarea florilor și a străzilor se 
efectuează zilnic, ceea ce dă un aspect proaspăt și 
plăcut orașului.

-Ce ne puteți spune despre iluminatul public în 
municipiul Hunedoara ?

-La acest sector avem câteva noutăți. Am 
achiziționat în jur de 50 bucăți de lămpi cu vapori de 
sodiu. Și cum aceste lămpi luminează mai puternic, 
s-au montat, în special, în intersecții, pentru a spori 
vizibilitatea conducătorilor auto și pietonilor pe timp 
de noapte. De asemenea se află în fază de proiect 
rețeaua de iluminat a DN 68, la intrarea în municipiu.

Cristina CÎNDA 
____________________ '

întâlnirea cu Panathinaikos
Cum era de așteptat (militarii 

au făcut doar egal - 2-2 - la 
București în tur), miercuri seara au 
fost îngenuncheați cu 6-3 de 
Panathinaikos, ratând calificarea în 
Liga Campionilor. Conducerea 
clubului militar, foarte operativă 
când e vorba de vinderea unui 
jucător, a neglijat întărirea lotului cu 
jucători de VALOARE. S-a lăcomit 
cu aducerea portarului Rotaru de la 
ASA Tg. Mureș și rezultatele s-au 
văzut!

Pentru Steaua au mai înscris 
doi... apărători: Răchită (2) și 
Belodedici.

***

Tot miercuri, Oțelul Galați a 
suferit a doua înfrângere în 
returul meciului de calificare în 
Cupa UEFA, cu Vejle BK 
(Danemarca), încasând trei 
goluri, fără să marcheze nici unul. 
Cum în tur a fost tot 3-0 pentru 
oaspeți, ei s-au calificat, iar 
Oțelul își linge rănile.

în Cupa României ia fotbal
CORVINUL - MINERUL

M01RU1-0
Jocul a folosit celor doi antrenori 

ai acestor formații și pentru rodarea 
tineretului - rezerve din cele două 
loturi: ambii antrenori au folosit multe 
rezerve.

în prima repriză cele două 
formații au înghesuit jocul pe centru, 
hunedorenii au atacat susținut, și-au 
creat numeroase ocazii, dar au 
înscris o singură dată, în minutul 38 
prin Scarlat.

Corvinul a aliniat formația: 
Ceclan, Bordean, Mâgnea, 
Haidiner, Rus, Gheară, Mitrică, 
Boldor (Decuseară), Babarți 
(Stîrc), Scarlat (Ocneanu), 
Andone.

La Reșița, Vega Deva a învins 
cu 4-0 pe Gloria Reșița. Golurile 
au fost marcate de Răican (2), 
Gigi Ștefan și Naniu. (S.C.)

ARBITRII ȘI OBSERVATORII
ETAPEI DIN 30 AUGUST ‘98

DIVIZIA D
FC DACIA ORÂȘTIE - PARÂNGUL LONEA, arbitri: Lucian 

Capră, Nicolae Hârâci și Sorin Chiria, obs. Grigore Macavei.
MINERUL TELIUC - METALUL CRIȘCIOR: Claudiu Durlescu, ; 

Sorin Corpadi și Daniel Ciocan, obs. Petru Spărios.
CFR MARMOSIM SIMERIA - MIN. ANINOASA: Erno Magyari, 

Ramses Stanca și Constantin Dănilă, obs. Mircea Sârbu.
CONSTR. HUNED. - MIN. BĂRBĂTENI: Marin Ormenișan, 

Daniel Thirt și Răzvan Avram, obs. Stan Hanzi.
VICTORIA CĂLAN - CIF ALIMAN BRAD: Daniel Dudaș, loan 

Filipoiu și Mircea Brândușa, obs. Cornel Cărare.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
POIANA RUSCĂ GHELARI - RETEZ. HAȚe’g,arbitri: A. Radu, 

C. Orbonaș și M. Lucaci, obs. M. Pădurean.
GLORIA GEOAGIU - VICTORIA DOBRA: Z. Gergely, A. Torok 

și V. Capotescu, obs. A. Nechif.
UNIREA VEȚEL - ENERGIA DEVA: I. Adam, N. Albulescu și Ș. 

Chirită, obs. Nic. Stanciu.
AVÂNTUL ZDRAPȚI - FOTBAL ST. DEVA: T. Melha, D. David și 

N. Sebeș, obs. E. Muntean.
SANTOS BOZ - CASINO ILIA: I. Mândru, V. Gherghel și I. Clinei, 

obs. D. Târsa.
(Urmare din pag. 1)

- în sensul că fiecare om are voie 
să facă absolut ce vrea.

- Inclusiv să-i dea în cap altui 
om?

- Nu, nu în sensul acesta 
gândesc eu. Dar are voie să trăiască 
cum gândește. Numai că cu 
libertatea nu prea ai ce face, dacă nu 
ai din ce trăi. Cunosc mulți oameni 
care o duc foarte greu deoarece au 
devenit șomeri, au pensii absolut de 
mizerie.

- Ministml Muncii și Protecției 
Sociale a promis că pensiile se vor 
recalcula.

- Am aflat de asta, dar n-o cred. 
Cei din fruntea țării mint prea mult și 
prea des ca să-i mai credem.

Ne este teamă de viitor
Un domn de vârstă mijlocie pe 

care l-am întâlnit pe stradă ne-a 
spus:

Ce se întâmplă cu țara?
- Mă numesc... Dar mai bine nu 

vă spun numele. Vreau să rămân 
anonim.

-De ce?
- Fiindcă mi-e teamă de viitor. 

Deocamdată lucrez - nu vă spun nici 
unde - dar cine știe ce ne va aduce 
ziua de mâine. Am auzit că SC 
"Siderurgica" SA va fi restructurată și- 
și va reduce drastic personalul. Dacă 
voi ajunge și eu șomer, ce mă fac? 
Am doi copii de vârstă școlară, soția 
câștigă foarte puțin. Și să știți că 
foarte multor oameni le este teamă 
de viitor. Trăiesc adică sub 
amenințarea șomajului.

- Să sperăm, așa cum promit 
politicienii, că lucrurile se vor așeza și 
în România.

- Nu am această speranță. Și 
foarte multi oameni nu o au. Imediat 
după Decembrie 1989 am avut-o.

Am avut-o și în 1996 când am Votat 
schimbarea. Evoluția lucrurilor spre 
prăbușirea din toate punctele de 
vedere ale vieții în România mi-a 
spulberat-o.

E greu, tot mai greu
Dl lacob Vitan este țigan și 

nu-i este rușine de acest lucru. 
Ne-a răspuns la întrebarea 
noastră:

- Ce se întâmplă cu țara și în 
țară nu prea știu și nici nu mă 
interesează. Pe mine un singur 
lucru mă preocupă: să pot trăi cât 
de cât, eu și familia mea.

- Lucrați undeva?
- Am lucrat la fostul RAIL care 

s-a desfăcut în mai multe unități și 
mulți foști angajați am rămas pe 
drumuri. Adică șomeri.

-Aveți ajutor de șomaj. Cât?
- O sută patruzeci și una de 

mii. Ce să faci cu banii ăștia? 
Cheltuielile la bloc îs mari. De la 
o zi la alta prețurile în comerț 
cresc. Am doi copii, soția nu 
lucrează.

- Se spune că țiganii au 
bani.

- Ăia din Hășdat, care au 
călătorit prin lume au. Dar nu toți 
au fost. Eu am trăit din salariu. 
Acum ce mă fac?

X
Opinii și gânduri spuse 

sincer, cu durere în suflete și 
priviri întunecate. Ce să spui 
vizavi de ele? Parcă nici nu mai 
ai ce. Tocmai de aceea le-am 
consemnat fără să le 
comentăm.

Privatizarea se ex
tinde și se adâncește

Singurul domeniu, poate, care 
progresează este privatizarea care la 
Hunedoara se extinde și se 
ad.âncește. în primul semestru al 
anului ce-l parcurgem, Primăria 
municipiului a eliberat 481 de 
autorizații pentru activități desfășurate 
în spații, 145 pentru liberă practică, 94 
pentru activități individuale și 51 pentru 
asociații familiale. Din activitățile 
desfășurate în spații 11 unități private 
au caracter productiv, 166 sunt de 
prestări servicii, 238 desfășoară 
activități comerciale, iar 66 au profil de 
alimentație publică. Un lucru am vrea 
să mai evidențiem și anume acela că 
în primele șase luni s-au eliberat o 
sută de autorizații pentru taximetriștii 
particulari.

Bani pentru țigani
La Primăria municipiului sunt în 

lucru, sau în plată mai bine zis, 410 
dosare pentru acordarea de ajutor 
social oamenilor care au venituri 
foarte mici sau deloc. Mai precis în 
august au primit bani 410 cetățeni, cu 
11 mai mulți decât în luna 
precedentă. Dna Viorica Petcu de la 
biroul de specialitate al Primăriei ne 
spunea că fiecare dosar este verificat 
cu minuțiozitate și este trimis spre 
aprobare numai după ce se constată 
situația fiecărui om ce solicită bani de 
la stat. Asta fiindcă au fost și situații 
când au cerut ajutor social și oameni 
cu venituri cât de cât suficiente. Chiar 
în timp ce stăteam de vorbă cu 
lucrătoarele biroului amintit la ghișeu 
a venit un om care am priceput că 
este țigan și a făcut scandal întrucât 
a fost tăiat de pe listă. Omul lipsise 
două luni din oraș și aceasta a fost

cauza radierii. Dar el nu pricepea 
deloc treaba asta și insista să 
primească banii. Căci, mult mai mult 
de jumătate din cei aprobați pentru a 
primi ajutor sunt țigani. Și aceștia sunt 
cei mai gălăgioși. Vin să ceară ajutor 
oameni care au degetele pline de 
inele grele și gura plină de aur. Cu o 
oarecare vreme în urmă un țigan a 
venit cu Mercedesul adus de prin 
străinătate să încaseze ajutorul 
social. Ei consideră banii respectivi 
ca pe un fel de pensie. Trebuie 
scoasă această idee din capul lor, 
ceea ce este un lucru extrem de 
dificil.

Se modernizează 
piața

Piața Obor din Hunedoara a 
fost mozaicată în întregime și în 
spațiul din fața halei centrale s-a

amenajat o parcare cu plată. Au 
fost întocmite toate 
documentele, existând și 
aprobările necesare construirii 
halei din piața Dunărea. Dar să 
vedem care mai sunt prețurile cu 
care se vinde marfa. Roșiile - 
3500 lei/kg, ceapa - 2000 lei/kg, 
zarzavatul - 3000 lei/kg, varza - 
1500 lei/kg, fasolea verde - 4000 
lei/kg, vinetele - 4000 lei/kg, 
gogoșarii - 5000 lei/kg, cartofii 
2000-3000 lei/kg, castraveții - 
3000-3500 lei/kg, ardeii grași - 
2500-3000 lei/kg, pepenii - 
1000-1500 lei/kg, brânza de oi - 
30000 lei/kg, făina albă - 2500 
lei/kg, făina de mălai - 2000 lei/ 
kg etc. De menționat că piața 
este foarte bogată în marfă, iar 
prețurile la unele produse au 
tendința de scădere. (Tr. B.)

NOUTĂTI
I

de la Sucursala județeană 
Hunedoara a

RA LOTERIA NAȚIONALĂ
•

• Venind în întâmpinarea solicitării numeroșilor pasionați 
ai jocurilor loteristice și de pronosport, recent s-au deschis 
și sunt în funcțiune două agenții LOTO - PRONO în 
municipiul Deva astfel:

- agenția 20-82, cu sediul în Deva, cartier Micro 15, str. 
Bejan, nr. 6, bl.1, sc. 1, ap. 1, parter

- agenția 20-83, cu sediul în Deva, bd. Decebal, bl. 8, 
parter, la sediul SC Apli Soft Deva, lângă Banca 
Internațională a Religiilor

• La 13 septembrie a.c., Loteria Națională organizează 
TRAGEREA SPECIALĂ 6/49 A ZILEI LOTERIEI NAȚIONALE, 
care va beneficia de un fond suplimentar de câștiguri de 1 
miliard de lei, repartizat astfel:

- 800 de milioane lei la categoria I
- 200 de milioane lei la categoria a il-a
Vânzarea biletelor se va face la toate agențiile loto din 

județ în perioada 7-12 septembrie 1998, la prețul de 400 de 
lei varianta simplă. Pentru jocul Noroc prețul rămâne 
neschimbat - 300 lei.

• Modificări importante la PRONOSPORT
Din 13 septembrie 1998, cu primul concurs cu meciuri 

din campionatul italian Seria A, prețul variantei simple 
pentru cota de participare de 100% va fi de 800 lei.

Odată cu primul concurs Pronosport al lunii septembrie, 
nu se voi mai reporta fondurile de câștiguri de la un concurs 
la concursul următor în situațiile în care valoarea câștigului 
unitar se va situa sub plafonul de 10000 lei pentru cota de 
participare de 100%. în acest caz distribuția acestui fond se 
va aloca astfel:

- 30% la categoria I
- 70% la categoria a ll-a
Dacă și la categoria a ll-a valoarea câștigului unitar va fi 

sub limita de 10000 de lei pentru cota de participare de 
100%, întreg fondul de câștiguri se repartizează la categ. I.

Mult noroc tuturor participanțilorl
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Listă - Dicționar - Antologie...
Un titlu pretențios și o carte 

prea mică sunt cele două 
elemente care ar caracteriza 
această apariție editorială altfel 
interesantă, și importantă, dacă 
mă gândesc la multele 
informații pe care le conține. 
De aceea, cititorul român, 
iubitorul de literatură și de 
latura ei bio-bibliografică nu 
trebuie să scape ocazia... 14 
scriitori, între care vreo câteva 
nume deja cunoscute și la noi - 
Kurt Vonnegut, John Updike, 
Arthur Miller, Edward Albee, de 
ox. - garantează, între altele, 
necesitatea editării acestei 
cărți. Sunt scriitori de numele 
cărora se leagă titluri de 
volume care ne-au delectat 
sau, cel puțin, ne-au satisfăcut 
în mare măsură curiozitatea 
asupra unei literaturi încă 
oestul de tinere sub raport 
istoric. Cei 14 sunt “privile
giata", lor acordându-li-se, 
evident pe bună dreptate, mai 
multă atenție și spațiu; iar 
dacă-i mai punem la socoteală 
și pe ceilalți scriitori prezentați 
ceva mai telegrafic, avem o 
imagine cât de cât de 
ansamblu privitoare la tema

O familie de învățători
Intorcanau-ne cu ani în 

urmă, revedem cu ochii 
minții, în celebrul taraf din Vața 

de Jos, pe Ionel Coza, un 
saxofonist de talent, pe-atunci 
e'ev, evoluând alături de tatăl 
său, acum învățător, cunoscut 
rapsod al cântecului popular 
zărăndean, hunedorean în 
general. Este un om și un 
interpret în plină maturitate 
aitistică, cunoscut în țară și 
peste hotarele ei. L-am întâlnit 
de fca.de multe ori în emisiuni 
ăie Televiziunii Române care I- 
au consacrat și în acest mod, 
dacă mai era nevoie.

După absolvirea Liceului
Pedagogic din Deva, acum 
Școala Normală “Sabin Drăgoi”, 
a umblat mult până s-a așezat 
c.n învățător în zona sa de 
baștină, mai precis la Brad. A 
cunoscut-o pe Elena, învăță
toare ca și el, cea care avea să- 
i devină soție, manifestând, la 
rnndul ei, înclinații artistice puse 

ă la Școala Generală 
ucrează 

. un de soțul său.
împreună au parcurs un 

drum, in care activitatea artistică
>-£: împletit cu cea de la catedră, 
cei doi fiind acum posesorii 
gradului I didactic. în ce privește 
munca artistică, trebuie să 

pusă în discuție.
Gabriel Pleșea și-a 

structurat cartea în patru părți 
distincte, care asigură conți
nutului o ordine convenabilă 
pentru cititor, ușor accesibilă și 
eficientă: “I. Autori americani; II. 
Note asupra scenei literare 

Gabriel Pleșea: Scriitori americani contemporani 
Editura Vestala, București, 1997

americane; III. Referințe 
biobibliografice; IV. Lista 
articolelor publicate”. însă, 
pentru o și mai clară și corectă 
înțelegere a cărții, redau mai jo.s 
câteva lămuriri necesare și de 
bun simț ale autorului vizavi de 
carte: ”... volumul se vrea o 
selecție pe perioade și genuri 
reprezentative pentru literatura 
americană contemporană (...). 
Prezentările au menirea mai 
mult de a recapitula, de a 
informa și de a invita la o mai 
aprofundată lectură și 
cercetare. Scrierea acestor 
prezentări, ca și adunarea lor în 
volum, a constituit pentru mine 
un exercițiu util pentru 
dezvăluirea unor atitudini 

menționăm că aceasta se face 
doar din pasiune, dar cu o dăruire 
totală. Nu este ușor să obții 
performanța dacă nu depui efort 
până la epuizare în numeroase 
ore de repetiții rupte din timpul tău 
liber, fără nici o recompensă. 
Publicul spectator nu te întreabă 
câte ore de transpirație ai strâns, 
ci îți apreciază doar evoluția 
scenică și alături de tine evoluția 
celorlalți interpreți vocali și 
instrumentiști. Se impune să 
amintim aici că Ionel Coza este 
dirijor al ansamblului “Doina 
Crișului” al Casei de cultură din 
Brad, conduce ansamblul “Dor" al 
absolvenților Școlii Normale din 

caracteristice scriitorilor și 
cititorilor, precum și a relației 
autor-cititor în America". 
(Introducere, p.7). Riscul 
autorului acestei antologii- 
dicționar-listă de prezentări este, 
însă, enorm; întreprinderea sa 
poate fi considerată temerară, 

iar demersurile sale enunțate în 
Introducere nu sunt, cu toată 
bunăvoința sa, în stare să 
refacă ideatic un drum parcurs 
de el prin meandrele unei 
literaturi de anvergura celei 
americane. Reușita nu are cum 
să fie deplină într-un spațiu 
tipografic întrecând cu ceva 200 
de pagini, însă el a mizat, 
probabil, pe condensarea până 
la refuz a informației pe 
decimetru pătrat de pagină. A 
izbutit. Pentru că informațiile pe 
care le obținem în urma lecturii 
sunt importante și, oricum, 
înlesnesc pătrunderea pe ușa 
din față în literatura americană 
contemporană, fapt ce 
constituie o bucurie... Plus că,

Deva, dar și un taraf ce reunește 
interpreți de excepție cu care 
acompaniază soliști veniți din 
întreaga țară la manifestările de la 
Țebea, concurenți la festivalul 
“Felician Fărcașiu", ca și la 
Concursul soliștilor "Comori 
folclorice” de la Brad.

Pentru a-și alcătui un 
repertoriu valoros, Ionel Coza, 
împreună cu soția sa Elena au 
străbătut Țara Zarandului, de-a 
lungul și de-a latul, au stat de 
vorbă cu oamenii, cu bătrânii 
satelor, culegând cântece și 
dansuri. Având o astfel de zestre, 
Elena Coza a alcătuit cu elevii săi 
o echipă de dansuri mixte ce a 

pentru scriitorii mai 
reprezentativi, autorul a găsit 
de cuviință nu numai să intre 
în detalii, dar să și recurgă la 
comentarii personale sau 
citate, de altfel foarte 
binevenite.

în încheiere, pentru a 
justifica și consolida cele 
afirmate până aici, voi apela 
din nou la ajutorul... autorului: 
“Pentru a completa 
informațiile privitoare la autori 
și opera acestora, spune el, în 
finalul volumului am inclus o 
secțiune de Referiri biobiblio
grafice care pot constitui un 
punct de plecare pentru cei ce 
doresc să studieze mai în 
detaliu pe unul sau altul dintre 
autorii prezentați”. (Intro
ducere. p.12).

Fără a insista prea mult, 
personal consider această 
carte drept un pas - sau încă 
un pas - spre o cunoaștere 
corectă a importantei literaturi 
- purtătoare de cuvânt a celei 
mai democratice țări din lume, 
cum le place să se 
autointituleze...

Dumitru HURUBĂ

evoluat în serbări școlare, în 
spectacole de 1 Iunie, 30 
Decembrie ș.a. Ultima evoluție 
a fost cu formația clasei a IV-a, 
începând din această toamnă 
urmând să pregătească elevii 
din clasa I.

în același spirit, soții Coza 
l-au pregătit și pe fiul lor, 
Ciprian, căruia i-au transmis 
fiorul artistic. Ținuta lui în 
costum popular împodobită cu 
tricolor alăturată este elocventă 
în acest sens, întregind o 
familie de oameni ai scenei și 
de ce nu de învățători.

Mine! BODE A

( Piață, în Hunedoara

Stau la o masă de metal, cu patru 
scaune vopsite violent, în “Piața Viorele", 
pietriș pe jos, buruieni - policrome umbrele, 
mese cu zarzavaturi, vechituri - cadru

propice unui orient degradat, cu chipuri 
smolite fi limbaj colorat, aluziv - 
mă văd în caravane, pe mișcătoarele nisipuri, 
cu turban pe cap și trup costeliv.

Iubita mea taxează improvizați negustori, 
surâsul ei de Giocondă îl împarte prodig, 
ea trece peste clipă ca o velă în zori 
ce se tot depărtează de nțlaștini și dig.

Abstras din prezent, cu privire concavă, 
mă pierd absorbit de albastrele cheiuri - 
cerul înalt, cu soare de încinse uleiuri, 
curge ca o gelatină de lavă.

IvMARTINOVICI

Stampă
Prin ce alchimii 
au trecut acele întâmplări 
de-au ajuns pietre de hotar 
la cumpăna dintre adevăr 

și vis?
Balerina dansa 
pe gândurile noastre 
ca pe un pământ blestemat, 
istoria se plămădea 
din grațioasele ei mișcări, 
clavecinul acelui sfârșit 

de poveste 
picura în urechi sunete 

primordiale, 
balerina dansa 

"Om al anului 1998"
Rectorul Academiei de Muzică "Gheorghe Dima” din Cluj, 

Alexandru Fărcaș, a fost nominalizat de American Biographical 
Institute pentru titlul de "Om al anului 1998”.

Alexandru Fărcaș este profesor de canto-operă și regie teatru 
muzical, iar din 1990 rector al Academiei de Muzică din Cluj. 
Activitatea rectorului Academiei de Muzică din Cluj se desfășoară 
atât în plan didactic, cât și cultural și artistic. Fărcaș a coordonat 
și organizat numeroase programe în vederea declanșării reformei 
instituționale în învățământul artistic, a organizat concursuri și 
festivaluri naționale și internaționale muzicale, este autorul a 
numeroase lucrări didactice și științifice în domeniul educației 
muzicale și dramaturgiei muzicale. Fărcaș este Doctor Honoris 
Causa al Universității Internaționale Pro Deo din New York.

Rectorul Academiei de Muzică din Cluj consideră că 
nominalizarea sa de către instituția americană de cultură pentru 
titlul de "Om al anului 1998” se datorează activității pe care a 
desfășurat-o Academia de Muzică din Cluj în plan cultural. 
Rectorul Fărcaș spune că, în primăvara anului 1999, o comisie 
de evaluare va vizita Academia de Muzică în vederea acordării 
acreditării europene a acesteia.

Fundației Alexandru Bogdan Vodâ
Lansează a lll-a ediție a concursului “Eu șl Tu”

încununată de succesele avute în anii precedenți, 
Fundația Alexandru Bogdan Vodă lansează un nou concurs 
de creație pentru următoarele genuri: poezie, proză scurtă și 
eseu.

Lucrările pot fi trimise până la data de 15 nov. a.c., pe 
adresa C.P. 28, O.P. 52, cu mențiunea pentru concurs.

Pentru informații suplimentare participanții pot suna la 
Jel: 2326372 (l-V; 10-16).

pe durerile lumii 
metamorfozându-le 
în bucurii metafizice, 
era ca și cum 
zborul unui lăstun 
ar fi stârnit o furtună 
în înaltul unei amiezi 

de demult, 
reverberațiile lui 
lăsând o urmă tremurândă 
pe un desen 
înfățișând cele o mie 

de anotimpuri 
ale unui minut fericit.

Ionel AMĂRIUȚEI

I
I

“OPINII CULTURALE”
A apărut nr.2 (17) anul IV/1998 al revistei “Opinii 

culturale’’, un număr bogat în articole dense, selectate 
cu grijă de redactorul șef al revistei, Dumitru Hurubă. 
Acssta semnează câteva cronici de carte sub un titlu 
de bun simț “Opinii de simplu cititor”, în care se referă 
la volume semnate de Nicolae Crepcia - “între iarnă și 
r.omn", Luca Pițu - “Naveta spațială”, Simone de 
L-,< auvoir - “Al doilea sex”, Maria Nițu - “En gros & en 
detail”, Radu Selejan - “Lupta cu îngerul”. Scriitorul 
Corneliu Rădulescu este prezent cu un fragment din 
romanul “Jocul cu umbre” intitulat “Dama cu 
sânziene”, iar scriitorul Ionel Amăriuței cu panseuri 
“Privind printr-un ochean întors”. Profesoara Rodica 
1 azăr semnează note de lectură “Despre condiția 
imului de litere din Ardeal între cele două războaie". 
Cu un grupaj de poezie este prezent loan Barb, iar 
artistul plastic Ion Cârjoi își continuă “Confesiunile la 
răstimpuri". Un semnal de alarmă privind “Un pericol 
iminent - poluarea folclorului” trage Eleonora Dandu, 
:eaa ce ni se pare un lucru extrem de grav. Revista 
este ilustrată cu reproduceri după Mircea Bâtcă, Ion 
Cârjoi, loan Șeu, Torino Bocăniciu.

Mine! BODE A

ASCULTANDU-I, VIAȚA ȚI SE 
PARE FRUMOASĂ

Pe Cornelia și Lupu 
Rednic, doi tineri soliști 
maramureșeni, multi spec
tatori din județul nostru i-au 
văzut acum, la Poienița Voinii, 
pentru prima dată. Și dacă ne 
gândim că tânăra doamnă are 
doar 21 de ani iar soțul abia se 
apropie de 30, nu-i de mirare. 
Dar dacă în cazul altor tineri 
soliști iubitorii de folclor 
manifestă rezerve, pe cei doi 
soți i-au îndrăgit de cum i-au 
văzut.

Să fie de... vină muzica lor 
dinamică ori tinerețea și 
bucuria de a trăi care le 
strălucește pe fețe și care-i 
contaminează și pe alții? Sau 
toate la un loc adăugate 
calităților lor vocale și 
interpretative, prezenței

scenice deosebit de agreabile? 
Vocea Corneliei Rednic e 
cristalină, are un timbru plăcut, 
soțul excelând prin stilul 
personal de a o “acompania ", 
prin umorul său. Cântecele lor 
sunt dinamice, cu texte 
sugestive și potrivite oricărui 
moment, indiferent că sunt de 
joc, de voie bună și petrecere, 
ori de dragoste.

Lupu și Cornelia Rednic 
sunt colaboratori ai ansamblului 
“Ciocârlia ” și au ■ ca duet ■ o 
calitate deosebită pentru scenă ■ 
îi farmecă pe spectatori imediat 
ce apar în fața lor. Ascultăndu- 
ipe cei doi tineri maramureșeni 
viața ți se pare frumoasă (chiar 
și pe ploaie), în suflet îți 
renaște dorința de a te bucura 
de ea. (Viorica ROMAN)

fca.de


E
ficiența, Echilibrul și 
Raționalitatea sunt trei concepte 
fundamentale ce caracterizează A 
instituția bancară West Bank. întemeiată 

pe principii economice solide, asigurând 
o elasticitate și rentabilitate oricărui 
plasament bancar s-a afirmat pe piața 
financiară încă de la început prin calitatea 
serviciilor oferite.
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COMEMORĂRI

VANZARI
CUMPĂRĂRI

• Vând un ha pădure, sat Almașu 
Mic, corn. Peștișu Mic. Tel. 671698 
(8982)

Vând teren cu construcție nouă 
pe D.N.7, tel. 222381

• Vând casă cu grădină în 
Cîrnești. Relații tel. inter 20 (7238)

• Vând casă cu anexe, grădină 
3 ha, sat Ormindea, 303, corn. Băița, 
preț 60.000.000 negociabil. Informații 
Hunedoara, Mihai Viteazu, 17/73. Tel. 
718057 (8985)

• Vând apartament 2 camere, 
bloc nou, str. A.lancu (lângă parc). 
Tel. 217073 (5504)

• Vând casă mare, anexe 
gospodărești, grădină 60 ari, apă, 
gaz. Informații corn. Băcia nr. 250 
(8491)

• Vând casă, cu anexe, grajd, 
cu grădină mare, localitatea Cârjiți. 
Tel. 056 120848 (6399)

• Vând apartament 3 camere, str. 
Liliacului, etaj 1. Tel. 221487 (6460)

• Vând ARO 320, autofurgon, 
stare excepțională. Bîrsău, nr. 12, tel. 
667131 (6386)

•Vând apartameryi 3 camere 
amenajat ca spațiu de firmă, două 
băi, hol central, balcon și beci. Tel: 
230943. (1746459)

• Vând Ford Cargo 3,5 t, lift 
70.0QQ-.-000, Mazda 929, stare 
funcționare, 1800 DM, ambele 
înmatriculate, factură, negociabil. Tel. 
092301987 (6376)

• Vând Dacia 1310 și SRL im
port- export, nefuncționabil. Tel. 054 
731797 (6397)

> Vând tractor U 650, plug, disc. 
Ss< Aurel Valicu, nr.80, Măcrișan 
(6063).

• Vând Dacia 1310 break, 
fabricație 1990,21.000.000. Tel. 054 
247174 (6065)

• SC JUPITEX - Depozitul 
Șoimuș-Bălata, Ferma nr.8 vinde en 
gros și cu amănuntul HAINE SE
COND HAND import Germania, 
sortate pe categorii de calitate. 
Prețuri foarte mici, calitate 
excepțională. Tel. 092/706729. 
(9458)'

• Vând orice telecomandă pentru 
televizor (90.000 lei), video, satelit, 
092/368868.(OP)

• Vând canapea. Ofer 
apartament de închiriat. Tel. 215292 
(6388)

• Vând calculator 486 DX. Tel. 
213064 (6393)

• Vând centrală termică Vaillant 
(gaz), boilere instant pentru apă 
caldă, calorifere aluminiu.Execut 
instalații de încălzire centrală. Tel. 
092 701072, 723908 (8987)

• Vând telefoane celulare, la 
prețuri interesante. Tel. 094 822898 
(6400)

• Vând parchet stejar, fag, di
verse, uscat, preț negociabil, cantități 
nelimitate. Tel. 241468, după ora 18 
(6064)

•Cumpăr teren cu sau fără 
construcție în suprafață de cca 5000 
mp, cu posibilități de racordare 
curent, apă, gaz, aproape de șosea 
sau gară Deva sau zona limitrofă, 
tel: 221631, orele 18-22. (1746453)

• Vând casă 2 camere, bucătărie, 
canalizare, baie cu gresie, faianță, 
încălzire pe gaz, apă curentă, beci, 
grădină 500mp, str. A. Vlaicu, nr. 124. 
Tel. 216992. (5514)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere casă cu 
grădină în satul Cristur. Tel. 624685, 
229012 (6389)

• închiriez biliard. Tel. 260091 
(6391)

DIVERSE

• Tratez disfuncții sexuale 
(impotență, ejaculare rapidă), 
consultația gratuită. 01-6388406, 
092-342628. (OP)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
prezervative speciale. 01-6376273,
092-342629 (OP).

• Ofer spre închiriere rochii 
de mireasă. Tel. 218795 (6396)

PIERDERI

noi

F
• Pierdut certificat cod fiscal cu 

nr. R 2138930 de la SC Comimpex 
Draia SRL Brad. Se declară nul. 
(6390)

• Pierdut certificate de acționar 
pe numele Grigorescu Cornelia 
Eleonora și Grigorescu Cornel, cu 
nr. 13368 și 13369, cu acțiuni de la 
nr. 13007356 la nr. 13008355 și 
13008356, la nr. 13009355 (6400)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC ANDO LUX SRL MINTIA nr. 
40 angajează la Barul Mureșul Mintia 
ospătari barmani cu program non
stop.

• Grădiniță în limba engleză, 
meditații limba engleză. Informații la 
telefon 624682, după ora 19,00. 
(17746370)

• Doriți să câștigați între 150.000- 
200.000 /zi? Sunați la 064210257

• Grupul de societăți „Edelweiss" 
caută distribuitor pentru distribuirea 
de băuturi alcoolice pentru județul 
Hunedoara. Relații la tel. 094579842 
(46379)’’

SC FARES SA Orăștie angajează 
în condiții avantajoase economist- 
contabil, pentru compartimentul 
contabilitate și marketing. Relații la 
adresa, Orăștie, str. Plantelor nr. 50, 
tel. 054241940, 054247574, int. 13.

(MICI 
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• Se împlinește un an de la 
dispariția dragului nostru soț,tată 
și bunic

PETRU FLOREAN
Dumnezeu să-l odihnească în 

pace I Familia (6387)

■ Până ieri erai printre noi, 
vesel și Iubitor, dar de șase 
săptămâni ai plecat în eternitate, 
lăsând în urmă tristețe și durere, 
dragul nostru

col.(r) MIHAI CASANDRA
Dumnezeu să te odihnească 

în pace I Parastasul va avea loc 
sâmbătă, 29 august 1998, la 
Catedrala Sf. Nicolae Deva. Te 
plâng mereu soția Irina, fiicele 
Carmen și Mihaela; ginerele Jimy, 
nepoții Cristina și Sergiu. (5503)

• “PATRIA” - DEVA: 
Legea e lege (28-3.09); 
•“FLACĂRA” HUNEDOARA: 
Șase zile, șapte nopți (28- 

3.09);
• “PARÂNG” PETROȘANI: 
Vocea sufletului (28-31); 
Palmetto (1-3);
• “CULTURAL” LUPENI: 
Demonii printre noi (28-31); 
Filiera cipriotă (1-3);
•“ZARAND” BRAD:
Mica sirenă (28-31);
Asasinii (1) (1-3);
• “PATRIA” ORĂȘTIE:

Tribul din fundu' grădinii 
(28-31);
Demonii printre noi (1-3);
• “LUCEAFĂRUL”- VULCAN 
Mai bine nu se poate

(28-31);
Tribul din fundu’ grădinii 
(1-3);
• “DACIA” HAȚEG: 
Palmetto(28-31);
Sfântul (1-3);
• “LUMINA” ILIA:
Chior să fii noroc să ai 

(28-30);
“GEOAGIU - BĂI”:
Pacificatorul (28-30).

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

Societate comerciala
Vinde prin denozitul-magazin situat

în incinta S.C. Polidava S.A. Deva (tipografia veche) 
următoarele produse: 

Caiete școlare 
dictando și matematică

DistrilHiitori scule electrice portabile Bcsch:
DEVA: • TOUR IMPEX - Str. Libertății, hl 12, ap. 19, lel/fex: 054/230.613 • ILM. 
CONSULTING - Aleea Panseluței nr. 29. (el/fax: 054/222561 HUNEDOARA:
• CD AĂCAMARDU - Sir. T Vladururearu ît. 34. tel/tax: 054724360 ARAD: • B APD.

P-ța Veche nr 19. tel/fax: 057/281.165 • ELECIROW1ST - Str. Mxului nr. 4. tel/fax: 
057Z281247 • INFAUR - Sir. Baciului ir. 24, bl. A36, sc. B. ap. 1. tel/fox- 057/289050
• SINTER STOP - Str. Vasile MiJea nr. 55-57, tel/fox: 057/237.467 TÂRGU JIU:
• EXPONENTIAL - Str. Vclona 0. bl. 6, se. A. ap. 8. tel/fax: 053/2240)5

Ciocanul rotopercutor Bosch GBH 7 DE:
Eficiență maximă prin sistemul Turbo-Power - putere la dăltuire cu 20% 
mai mare și energie de percuție de II J. Blocarea automată a 
comutatorului de pornire la dăltuire. Randament maxim la găurire în 
beton, începând cu diametre de 25 mm. Design compact.
în perioada 10.08.1998 - 18.10.1998 pachet promotional format din: 
GBH 7 DE cu vestă Turbo Power, burghiu 030, șpiț 400 mm și 
echipament do protecție la distribuitorii Bosch.

PuteTea albastra. Pentru Industrie. BOSCH ©

Invincibil in lupta cu betonul! 
Ciocanul rotopercutor Bosch cu Turbo Power.

S.C. COMAT DEVA SA
Puteți obține, în cele mai avantajoase 
condiții, ȚIGLĂ CERAMICĂ, import 

Yugoslavia, de la COMAT DEVA S.A.
Informații suplimentare vă sunt oferite la 
sediul firmei din Deva, str. Depozitelor, 

nr. 5 sau la
telefon 054-233137, interior 148.

Lichior căpșuni 32 
Lichior vișine 25*

Alcool 87
Vodcă 32

Rom Jamaica 32 [g] Lichior cireșe negre 20*
_ _ __ ___ ___________________________________ _____ _____________ -

De asemenea, vinde:

■ • w»
Apă minerală Bucovina 1,5 L 

Hârtie igienică

Bere Silva 1/2 
Bere Regun 1/2

1

Relații la depozit tel: 225904, orele 10-14.
, La cerere, marfa poate fi adusă la unitatea dvs. .
V______ _________ ________________

SC CETATE SA Deva
- angajează -

3 agenți comerciali.
Condiții de angajare: - studii medii, 

autovehicul proprietate personală.
Condiții de plată foarte avantajoase. 

Informații suplimentare la telefoanele 217937 
^i 213356, biroul desfacere.

Depozitul de materiale de 
construcții

Str. M. Eminescu, nr.48 - fosta IPL, tel: 054/232715

Oferta săptămânii
® ciment ® var ® ipsos ® ciment alb ® cuie 

® aracet ® carton bitumat ® bitum ® cherestea 
® vopsea lavabilă ® țiglă ® vopsea ulei 

® feronerie uși și geamuri ® mozaic ® praf piatră 
® plasă gard neagră și zincată ® sârmă ghimpată 

® plasă Rabitz ® faianță ® gresie 
® cărămidă de sticlă ® cărămidă normală 

® plăci azbociment ® tablă Lindab 
® adezivi faianță și gresie etc.

PRIN ATELIERUL PROPRIU EXECUTĂM 
ORICE COMENZI DE TÂMPLAR IE.

IMPORTATOR AUTORIZAT ÎN ROMÂNIA
Deva, Bd. Decebal, bl.R, parter

Tel. 004.054.222999 Fax: 004.054.222999

FABRICA DE PĂLĂRII

CRTSTINA
O Translator limba germană

pentru deplasări în străinătate;

O Confectioner calificat - femei, vârsta maximă 35 ani.

O Ucenic pălărier.
Informații la Biroul personal al S.C. MODE PĂLĂRII CRISTINA S.R.L., 

str. Lucian Blaga, nr.10
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12.05 Universul cunoașterii (do/r) 
13.00 Natasha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Dosarele istoriei (do/ 
r) 16.00 Emisiune în limba maghiară 
17.30 Lumină din lumină (ediție 
specială) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
291)19.50 VIP - Serge Bandu, dirijor
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport 21.00 
Baywatch (s, ep. 161) 21.50 Nimic 
sfânt (s, ep. 13) 22.45 Jurnalul de 
noapte 23.00 Repriza a treia. 
Emisiune de analiză a Campionatului 
Național de Fotbal

8.55 Concursul de admitere la liceu, 
clasa a IX-a, sesiunea septembrie '98 
9.10 TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Lumină din 
lumină (ed. specială) 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 
Pași spre victorie 16.00 Em. în limba 
maghiară 17.00 Chaplin unicul (do) 
17.30 în flagrant 18.00 Lumină din 
lumină (ed. specială) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo 21.00 
Amintiri (dramă RFG 1973) 22.45 
Jurnalul de noapte 23.00 Avocatul 
poporului

9.10 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Sensul tranziției 
(r)13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Tradiții 16.30 Tri
buna partidelor parlamentare 17.00 
Chaplin unicul (do) 17.30 Medicina 
pentru toți: „Recuperarea funcțională 
activă” 18.10 Simba, regele Leu (d.a) 
18.35 Hollyoaks (s) 19.00 Sunset 
Beach (s) 20.00 Jurnal, meteo, sport 
21.00 Fotbal Preliminariile CE din anul 
2000 România-Lichtenstein (d) 22.50 
Jurnalul de noapte 23.05 Un secol de 
cinema (do): Cary Grant 0.00 Cultura în 
lume

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 13.50 Un 
cântec pentru fiecare 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 Doi ani de vacanță 
printre dinozauri (d.a) 16.00 Veronica 
- Chipul iubirii (s) 16.50 Santa Bar
bara (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele săptămânii 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 20.10 
Natacha (s, ep. 25) 21.00 Credo 
(mag.) 22.00 CIA, nume de cod: Alexa 
(thriller SUA 1992)

11.00 Lumea sălbatică a animalelor 
(do) 11.30 Prefață la Festivalul 
Internat. „George Enescu” (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 13.00 Nimic sfânt 
(s/r) 14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Franceză 15.35 Doi ani 
de vacanță printre dinozauri (d.a) 
16.00 Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Santa Barbara (s) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 
Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei (do)20.10 Natacha (s) 21.00 
Fotbal Meci amical, echipa de tineret: 
România - Germania (d, București)

9.00 Teleenciclopedia (r) 10.00 
Avocatul poporului (r) 11.00 Comorile 
lumii (do/r) 11.30 Mapamond (r) 12.00 
Nicolae Grigorescu, pictorul de icoane 
(do, p. I) 12.45 Doar o vorbă ... (r) 13.00 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! (r) 
14.00 Em. în limba maghiară 15.00 Ziua 
națională a Vietnamului; Vietnam, un 
nou tigru asiatic? 15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 D.a. 16.00 Veronica- 
Chipul iubirii (s) 16.50 Santa Barbara (s) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 20.10 
Natacha (s) 22.00 Noaptea bengaleză 
(dramă Franța ’88)
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9.10 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Pentru dvs., 
doamnă! (r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 15.30 Ecclesiast 
'98 16.00 Conviețuiri 17.00 Chaplin 
unicul (do) 17.30 Timpul Europei 18.10 
D.a. 18.35 Hollyoaks (s) 19.00 Sunset 
Beach (s) 19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo, sport 21.00 Freud: în 
numele zeilor (s) 22.00 La volan. 
Informații rutiere 22.10 Cu ochii'n 4 
(anchetă) 22.50 Jurnalul de noapte 
23.00 Dintre sute de catarge...

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 De la lume 
adunate... 12.30 Conviețuiri (mag.) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Ecoturism (mag.) 15.30 
Em. în limba germană 17.30 Mapamond
18.10 Animaniacs (d.a); Casa plină (s)

yoa’ »s) 1
Beach (s) 19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo, sport 21.00 Armata 
Faraon (f. răzb. SUA 1995) 22.30 Ca
mera ascunsă 22.45 Jurnalul de noapte 
23.00 Invitație la concert 0.00 
Destinație greșită (f. SF SUA 1996)

9.05 Ba da! Ba nu! O emisiune con
curs pentru copii. 10.05 Anna balerina 
(s, Germania 1987)11.00 Fetelor, nu 
vă aprindeți (f. SUA 1987) 12.30 
Ordinea publică 13.30 Ecranul 14.30 
Video-Magazin 16.15 Povestirile lui 
Donald Rățoiul 16.45 Documentar 
istoric 17.40 Justiție militară (s, ep. 27, 
SUA, 1996) 18.30 Hollyoaks (s, ep. 
121) 19.00 Teleenciclopedia 19.55 
Doar o vorbă „săț-i” mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 Fotbal: România- 
Germania, meci amical al primelor 
reprezentative 22.25 Filmele secolului 
- colecția Warner

9.30 Ferestre spre lume (do) 10.40 
Un secol de cinema (r) 11.30 Cultura 
în lume (r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Doar o vorbă... (r) 13.00 
Medicina pentru toți (r) 14.00 Em. în Ib. 
germană 15.10 Atletism Circuitul 
Golden League 16.00 Veronica - 
Chipul iubirii (s) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora cinci... (div.) 20.10 Natacha 
(s) 21.00 în fața dvs. 22.00 Nu pot 
dormi (dramă Franța/Elveția 1994)

9.00 Freud: în numele zeilor (s/r) 10.00 
Dintre sute de catarge... (r) 11.00 
Lumea sălbatică a animalelor (do) 11.30 
Timpul Europei (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 12.50 Cu 
ochii'n 4 (r) 14.30 TVR Cluj 15.10 Limbi 
străine pentru copii: Italiană. Engleză 
15 'W D a 16.00 Veronica-Chirii il iubirii 
(j, uiumm episou; iu.uu oaiiia csaruara 
(s) 17.40 Tribuna partidelor
parlamentare 18.00 Universul 
cunoașterii (em. șt) 19.40 O jumătate de 
oră cu P. Goma 20.10 Natacha (s) 
22.00 Time out (em. sportivă) 23.10 Fa
milia Borgia (s, ep. 6)

8.30 Sporturi extreme 9.00 
Comorile lumii 9.30 Pas cu pas. Să 
facem valuri... 10.30 Documente 
culturale 11.10 TVR Cluj-Napoca
13.30 O jumătate de oră cu Paul 
Goma 14.00 Enesciana 15.35 Doi ani 
de vacanță printre dinozauri (d.a) 
16.00 Atletism: Finala Marelui Premiu 
I.A.A.F. 18.30 Tradiții 19.00 Istorie, 
memorie, recuperare 19.30 Teatrul 
Național de Televiziune 21.40 
Ateneu 22.30 în plină acțiune (s, ep. 
44) 23.30 Conviețuiri 24.00 Tineri 
concertiști
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9.05 Cenușăreasa (d.a) 10.00 Merg 
pe mâna ta! 10.45 Biserica satului 
11.00 Viața satului 14.30 Video- 
Magazin 15.15 Super gol show 
16.00 Aladdin 16.30 Serial de 
călătorii 17.25 Star Trek - Deep 
Space 9 (ep. 68) 19.00 Festivalul 
Internațional „George Enescu”. 
Festivitatea de deschidere 19.55 
Doar o vortfă ,,săț-i” mai spun 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 7 zile în România 
21.05 Povestiri din New York (f. SUA, 
1989) 23.15 D-nă King, agent secret 
(ep. 35)

7.00 Fotbal: România - Germania
8.30 Sporturi extreme (CFI, 1998) 
9.00 Comorile lumii 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Ferestre deschise
10.30 Cinematograful vremii noastre 
11.20 TVR lași 14.00 Enesciana 
15.10 Din albumul celor mai 
frumoase melodii populare 15,35 
Viață de câine (d.a) 16.50 Santa 
Barbara (s, ep. 638) 19.00 în plină 
acțiune (s, ep. 45) 19.45 Clepsidra 
cu imagini 20.00 Festivalul 
internațional “George Enescu” 22.15 
Sportmania

7.00 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Planeta vie (do) 10.25 Ani
mal Show (s) 11.00 O prințesă 
îndrăgostită (f/r) 12.50 Mileniul III (r) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 Tarzan, 
stăpânul junglei (s) 15.10 Dr. 
Bramwell, o femeie ambițioasă (s) 
16.05 Iluzii (s, ep. 33) 18.00 
Decepții (s, ep. 13) 19.30 Dallas (s, 
ep. 77) 20.20 Caracatița (s, ep. 8) 
21.15 Omul cu o mie de fețe (s) 
22.00 Hombres - Războiul sexelor 
(s, ep. 58) 23.00 Știri/Sport 23.15 
Nash Bridges (s, ep. 30)

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Ani
mal Show (s) 11.00 Caracatița (s/ 
r) 12.00 Omul cu o mie de fețe (s/r) 
13.00 Vrei să ne distrăm sâmbătă 
seara? (div./r) 14.00 Știrile amiezii
14.10 Tarzan, stăpânul junglei (s)
15.10 Dr. Bramwell, o femeie 
ambițioasă (s) 16.05 Iluzii (s) 18.00 
Decepții (s, ep. 14) 19.30 Dallas (s, 
ep. 78) 20.20 Rivers Edge (dramă 
SUA 1986) 22.00 Hombres - 
Războiul sexelor (s, ep. 59) 23.00 
Știri/Sport 23.15 Nash Bridges (s, 
ep. 31)

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Ani
mal Show (s) 11.00 încredere 
trădată (f/r) 12.55 Roată de 
rezervă (r) 13.25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a) 14.00 Știrile amiezii
14.10 Tarzan, stăpânul junglei (s)
15.10 Iluzii (s, ep. 2) 18.00 
Decepții (s, ep. 15) 19.30 Dallas (s, 
ep. 79) 20.20 Un act de voință 
(dramă SUA 1997, p. I) 22.00 
Hombres - Războiul sexelor (s, 
ep. 60) 23.00 Știri/Sport 23.15 
Nash Bridges (s, ep. 32)

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Ani
mal Show (s) 11.00 Secrete de 
familie (f/r) 12.55 Poveștile 
prietenilor mei (r) 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a.) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Tarzan, stăpânul 
junglej (s) 15.10 Iluzii (s, ep. 36, 
37) 18.00 Decepții (s, ep. 16) 
19.30 Dallas (s, ep. 80) 20.20 Twin 
Peaks (s, ep. 16) 21.15 Cronici 
paranormale (s, ep. 38) 22.00 
Hombres - Războiul sexelor (s, 
ep. 61) 23.00 Știri/Sport 23.15 
Nash Bridges (s, ep. 33)

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Ani
mal Show (s) 11.00 Twin Peaks 
(s/r) 12.00 Cronici paranormale (s/ 
r) 12.55 Controverse istorice (do) 
13.25 Denver, ultimul dinozaur (d.a) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 Tarzan, 
stăpânul junglei (s) 15.10 Iluzii (s, 
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18.00 Decepții (s, ep. 17) 19.30 
Dallas (s, ep. 81) 20.20 Navarro (s, 
ep. 11)22.00 Hombres - Războiul 
sexelor (s, ep. 62) 22.45 Știri/Sport 
23.00 Oglinzi înșelătoare (thriller 
SUA 1985)

11.00 între prieteni 12.00 Mileniul 
III: Spaime, soluții, speranțe 13.00 
Vedeta în papuci 13.30 Zeița Iubirii 
(comedie, SUA, 1988)'15.00 
Dumnezeu, amantul mamei și fiul 
măcelarului (comedie Franța, 
1995) 16.30 Jragan în Paradis (s, 
ep. 11) 17.15 Sandra, prințesa 
rebelă (s, ep. 9) 18.00 Decepții (s, 
ep. 18) 19.30 Vrei să ne distrăm 
sâmbătă seara? 20.00 Tu ești 
alesul (f. comedie romantică, 
SUA,1996) 21.30 A treia planetă 
de la Soare 22.00 Duhul lămpii (f. 
comedie, SUA, 1992) 23.30 Ochii 
întunecați ai nopții (thriller, Canada)

9.15 Animal Show (s. ep. 11) 9.45 
Bananaman (d.a) 9.50 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a, ep. 34) 10.15 
Bananaman 10.20 Mighty Max (d.a, 
ep. 28) 11.30 Roată de rezervă 
12.00 Orașele lumii: Havana 12.30 
Descoperiri - Paria (do, ep. 23) 
13.30 Telemeridiane 14.00 Magazin 
duminical 18.00 Decepții (s, ep. 19) 
20.00 Un act de voință 21.45 
Sandra, prințesa rebelă (ep. 10) 
22.45 Fotbal Club la Antena 1 0.30 
Capăt de drum (f, Canada, 1987)

9.55 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.40 Profeții 
despre trecut (r) 11.30 Lumea filmului (r)
12.55 Știrile PRO TV 13.30 American 
Anthem (f.a. SUA 1986) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.10 Nano (s, ep. 109) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Suflet de 
femeie (s) 18.00 Familia Bundy (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Familia Bundy (s) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Cocoon I (co. SF SUA ’85) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, 
ep. 146) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 Mid
night Run (s) 0.00 Seaquest (s, ep. 27)

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 16.00 Știri 
16.15 Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 17.15 1999 
(s) 18.00 Călătorii în lumi paralele (s) 
19.00 Știri 19.45 Alo, Costinești! (div.) 
20.00 Meșterul casei (s) 20.30 
Misterele din New Orleans (s) 21.20 
Gideon Oliver (s, ep. 3) 23.00 Știri 
23.30 Starea de veghe; Pulsul 
tranziției (talkshow)

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.45 Midnight Run (s/r) 
11.30 Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.30 Q&A (f. p. SUA '90) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.10 Nano (s, ep. 
110) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Suflet de 
femeie (s) 18.00 Familia Bundy (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Familia Bundy (s) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Pensacola - Forța de elită (s, 
ep. 10) 21.15 Chicago Hope (s, ep. 29) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, 
ep. 147) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 Mid
night Run (s) 0.00 Seaquest (s, ep. 28)

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 17.15 
1999 (s) 18.00 Călătorii în lumi paralele 
(s) 19.00 Știri 19.45 Alo, Costinești! 
(div.) 20.00 Meșterul casei (s) 20.30 
Rivalii (do) 21.20 Granița (f. a. SUA 
1982) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe; în spatele ușilor închise 
(talkshow)

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.45 Midnight Run (s/r) 
11.30 Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.30 The Comfort of Strangers 
(dramă SUA/lt. ’91) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.10 Nano (s, ep. 111) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Suflet de femeie (s) 
18.00 Familia Bundy (s) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Chestiunea zilei 18.35 Familia 
Bundy (s) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Mireasa însângerată V (thriller Canada/ 
Italia/SUA ’93) 22.05 Știrile PRO TV 
22.15 Seinfeld (s, ep. 148)22.45 Știrile 
PRO TV

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
17.15 1999 (s) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Alo, 
Costinești! (div.) 20.00 Meșterul 
casei (s) 20.30 Un alt început (s) 
21.20 Conspirația reclamelor (co. 
SUA 1981) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe; Foc încrucișat 
(talkshow)

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.45 Midnight Run (s/r)
11.30 Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.30 Man on Fire (thriller Fr./ 
It'87) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.10 
Nano (s, ep. 112) 17.00 Știrile PRO TV 
17.15 Suflet de femeie (s) 18.00 Familia 
Bundy (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Familia Bundy (s)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Melrose Place 
(s, ep. 91) 21.15 Nikita (s, ep. 26) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 149) 
22.45 Știrile PRO TV 23.15 Midnight Run 
(s)

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
17.15 1999 (s) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Alo, 
Costinești! (div.) 20.00 Meșterul casei 
(s) 20.30 Masada (s) 21.20 Efect 
mortal (dramă SUA 1990) 23.00 Știri 
23.30 Starea de veghe (talkshow)

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Midnight 
Run (s/r) 11.30 Fiica oceanului (s) 
12.55 Știrile PRO TV 13.30 Beverly Hills 
(s/r) 14.15 Melrose Place (s/r) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.10 Nano (s, 
ep. 113) 17.00 Știrile PRO TV 17.15

Bundy (s) 18.25 Știrile PRO IV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Familia Bundy 
(s) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Ultima 
frontieră (s, ep. 10) 21.15 Vrăjitoarele 
din Eastwick (co. SUA 1987) 23.15 
Știrile PRO TV 23.30 Chestiunea zilei

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 17.15 
1999 Îsî 18.00 Călătorii în lumi naralolo 
\o| lu.vJ I I - • /AIU, y* j

(div.) 20.00 Meșterul casei (s) 20.30 
Atingerea îngerilor (s, ep. 37) 21.20 
între viață și moarte (dramă SUA 
1987) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

8.30 Cyberkidz (s, ep.8) 9.00 Pizze
ria lui Sal/Do the Right Thing (f, 
dramă SUA, 1989) 11.00 Gillette - 
lumea sportului 11.30 PROmotor 
12.00 Heights (ep. 13) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Dragul de Raymond 
(s, ep. 46) 13.30 Tom Show (s, ep. 
4) 15.00 Echipa mobilă 15.45 
Hercule (s, ep. 79) 16.45 Conan (s, 
ep. 9) 17.45 PRO Fashion 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 A fost odată în 
America (f, dramă, SUA-ltalia, 1984) 
0.00 Știrile PRO TV 0.10 NYPD Blue 
- Viață de polițist 1.00 Frumusețe 
fatală'țthriller, SUA, 1987)

9.00 Documentar National Geographic: 
A doua familie 9.30 Inspectorul Gadget 
(d.a) 10.00 Prințul Valiant (d.a, ep. 12) 
10.30 Adună-ți gândurile (s)11.00 
Aventurile lui Rocko (d.a) 11.30 
Pământul: Bătălia Finală (s, ep. 22) 12.30 
Eurofotbal - emisiune sportivă 13.30 
Automobilism. Campionatul Național de 
Raliuri 14.00 Creaturile nopții (s, ep 1) 
15.00 Lui Mary, cu dragoste (dramă, 
SUA, 1985) 17.00 Zona M - emisiune 
muzicală 18.00 911: Apel de urgență (ep. 
28) 19.00 Știri 19.45 întoarcere de pe 
tărâmul morții (thriller, SUA, 1989) 22.00 
Centennial - Legende din lumea nouă (s, 
ep. 8)23.00 Știri

8.30 Toți câinii merg în Rai (s, ep. 5) 
9.00 Mowgli (s, ep.14) 9 30 Super 
Abracadabra 11.00 Doctor în Alaska 
(s, ep. 77) 12.00 Profeții despre 
trecut - cu Silviu Brucan 12.55 Știrile 
PRO TV 13.05 Dragul de Raymond (s, 
ep. 6) 13.35 Tom Show (s, ep. 5) 
14.05 Chestiunea zilei cu Florin 
Călinescu 16.45 Lumea filmului 17.15 
Al șaptelea cer (s, ep. 38) 18.00 
Beverly Hills (s, ep. 138) 19.30 Știrile 
PRO TV 22.00 Cybill (s, ep. 30) 22.30 
Știrile PRO TV

9.00 Inspectorul Gadget (d.a) 9.30 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.00 
Mecanica distractivă (s) 10.30 1999 
(s, ep. 32) 11.30 Duminică la prânz 
(talk-show) 14.00 Lumea lui Dave (s, 
ep. 34) 14.30 Față în față la Holly
wood (do) 15.00 Secretele bărbaților 
irezistibili (do) 15.30 în numele iubirii 
(do. ep. 11) 16.00 Explorer (ep. 6) 
17.00 Un alt început (s, ep. 16/r) 18.00 
Atingerea îngerilor (s, ep. 22/r) 19.00 
Știri 19.45 E=mc2 (dramă romantică, 
SUA, 1995) 21.30 Călătorii în lumi 
paralele (s, ep. 37) 22.30 Nimeni nu e 
perfect (s, ep. 37) 23.00 Știri
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- Cumpărătorii HU trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc, contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
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• TELEVIZOARE COLOR • RADIOCASETOFOANE ȘI COMBINE MUZICALE •FRIGIDERE, CONGELATOARE, VITRINE ȘI COMBINE FRIGORIFICE 
• MAȘINI DE SPĂLAT» ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI • BOILERE ELECTRICE «VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE

• ASPIRATOARE* MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE «STORCĂTOARE DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE... «ȘI MULTE ALTELE III

Calculatoare (PC) în orice configurație 11! PENTIUM 233,300,400 MHz..., AMD, CYRIX,...

Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme
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ÎNTOTDEAUNA cu un pas in fata
Magazine în jud. Hunedoara:

DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 213222 
ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

S.C. SARGETIA FOREST S.A. Deva
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor™ data 

de 15.09.1998, ora 12, la sala mică a Casei de Cultură 
din Deva.
Ordinea de zi:
1. Analiza măsurilor luate de către Consiliul de 

Administrație privind restructurarea societății și 
ratificarea noii organigrame;

2. Aprobarea spre închiriere sau vânzare a activelor 
rămase disponibilizateîn urma restructurării activității 
din cadrul societății;
3 Diverse.
In cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu 

este statutară, ședința se va relua în data de 
16.09.1998, ora 12. 

S.C. INFOMIN S.A. Deva
\iX în Deva, 22 Decembrie, 37/A

Organizează, începând cu data de 31.08.1998, 
cursuri de inițiere în utilizarea 
calculatoarelor IBM-PC. Durata cursului este 
de 5 săptămâni, plata se poate face și în rate.

De asemenea, societatea vinde la cele mai 
avantajoase prețuri calculatoare 386, 486 
- second hand.

informații suplimentare la tel: 213915,214718 
. sau la adresa societății.

Va fi în generai frumoasă, cu cerul variabil și 
vânt slab până ia moderat. Pe alocuri vor cădea 
averse de ploaie însoțite de descărcări 
electrice. Temperaturile maxime se vor încadra 
în limitele normale pentru această perioadă: 
între 23 și 30 de grade; temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade.

ANUNȚ
Urmare a excluderii din AJVPS Hunedoara, situație 

care atrage de drept pierderea calității de vânător. 
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi Hunedoara, cu sediul social în Deva, declară 
retrase și nule următoarele permise de vânătoare:

■seria 40136/1996 - eliberat pe numele Răileanu 
Gheorghe;

■seria 40191/1996 - eliberat pe numele Florescu 
Mircea;

■seria 40180/1996 - eliberat pe numele Suciu Ioan; 
■seria 40179/1996- eliberat pe numele Rădoni Liviu;
■ seria 39087/1996 - eliberat pe numele Nicula 

Viorel;
■seria 38895/1996 - eliberat pe numele Geme loan;
■seria 39083/1996 - eliberat pe numele Mariș Cor

nel;
■ seria 38898/1996 ■ eliberat pe numele lonaș 

Antonie;
■ seria 39432/1996 - eliberat pe numele Rotar 

Nicolae;
■seria 40079/1996 - eliberat pe numele Ghemeș 

Gavril Marcu.

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie -
tel/fax 0S4-24.79.78, 24.75.00, tel: 054-24.12.96

Electrocasnice:
E aspiratoare, 
B cafetiere, 
«mire, 
B hote,
B mașini spălat vase

Arcopal și Cristal Franța
K y . Centrale termice pe gaz și calorifere 

cu plata în 24 de rate și avans 0,
prin magazinul CENTRAL Orăștie

tel: 054-24.74.96.

Prețuri MINIME doar la PROTEUS IMPEX SRL Ofăștie.

Tel: 0S4/213357, 214121
http://www.ilruc.ro 
e-mail: deva@dava.llruc.ro
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