
Peste 5 miliarde de lei pentru Județul Hunedoara 
Ajutor financiar din partea 
Guvernului României pentru

populația afectată de inundații

Cu privirea în trei

Prin Hotărârea Guvernului 
României nr.413 din 22 iulie 1998, 
județului Hunedoara i-au fost 
alocate 5,687 miliarde lei pentru 
refacerea locuințelor și a anexelor 
gospodărești afectate de 
inundațiile din luna iunie 1998. în

( ÎN ZIARUL 
[ pe AZI: 

vederea utilizării cu eficiență și 
maximă responsabilitate a sumelor 
alocate, Comisia Județeană de 
Apărare împotriva Dezastrelor a 
numit un grup operativ pentru 
monitorizarea acțiunilor privind 
evaluarea pagubelor, stabilirea și 

acordarea ajutoarelor financiare 
pppulației afectate. Detalii 
suplimentare se primesc la 
primăriile localităților afectate de 
inundații.

Prefectura Județului 
Hunedoara Â

CINE ȚINE UMBRELA 
ALTUIA...

Lume multă și înghesuială 
de umbrele și în acest an la 
Țebea. Fiecare cu umbrela lui 
sau, după nimereală și pretenții, 
cu umbrela...ținută de altul, fie 
el prieten, cunoscut sau 
subaltern. Se vede însă treaba 
că, în cazul acestora din urmă, 
spiritul de conservare e mai 
puternic decât autoritatea 
șefului; așa s-ar explica cum un 
indisciplinat însoțitor (ca să nu- 
i zicem bodyguard), învins de 
ploaie, și-a mutat la un moment 
dat umbrela deasupra propriului 
cap, lăsându-l pe boss (complet 
“descoperit”) să se descurce 

singur cu stropii rostogoliți 
necontenit din înaltul cerului...

“ȚI-O/ CÂNTA, MÂN- 
DRUȚO, Șl LA CELULAR”

Nu știm dacă tocmai asta ar 
fi intenționat unul dintre 
instrumentiștii ansamblului 
folcloric "Ciocârlia", prezent 
recent pe scena “Serbărilor 
naționale de la Țebea”, dar de 
bună seamă că celularul ascuns 
la loc...vizibil (iertată să ne fie 
contradicția), într-o jumătate de 
buzunar al costumului popular, 
și-o fi avut rostul lui. Totuși, ce a 
(ră)sunat pe scenă au fost 
trompeta și cântecul popular; în 
rest,, ce mai contează...

“ÎNFINGEȚI”
Pentru unii au rămas 

undeva, prea departe, orele de 
limba română (mai exact de 
gramatică) de la școală, în 
cursul cărora învățătoarea și 
apoi profesoara transfor
maseră într-un adevărat refren 
regula literei “m” înaintea 
consoanelor “b” și “p”. Celor 
care au avut 'grijă să ne 
atenționeze cum e cu 
deschisul și închisul ușii de la 
etajul al doilea al magazinului 
“Ulpia” din Deva, prin inscripția 
“înpinge" și "Trageți", se pare 
că nu le-a fost prea drag 
refrenul cu pricina.

Georgeta BÎRLA
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Producție scăzută

Declinul, criza profundă a economiei românești crește cu I 
fiecare an care trece, dovadă că reforma stagnează, crește | 
numărul unităților nerentabile, iar în cele care se mențin încă ■ 
pe linia de plutire nu se implementează un program clar de : 
restructurare și, ceea ce este mai grav, nu se muncește. I 
Elocvent este în acest sens faptul, remarcat de analiștii | 
economici, că producția din acest an a scăzut cu 20 la sută | 
față de producția anului trecut. Despre dezvoltarea "zero" nici! 
nu se mai pune problema! j

Inflației în limite j 

rezonabile
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Dl deputat Petru Șteolea intervine pentru 
redeschiderea liniei ferate Deva-Brad

Dl Petru Șteolea, deputat 
PUNR de Hunedoara, se implică 
permanent în viața economică și 
social-culturală a județului, în 
rezolvarea multiplelor probleme 
cu care se confruntă acesta în 
dura perioadă a tranziției ce 
scârțâie din toate încheieturile. 
Drept argument al celor afirmate 
mai sus prezentăm cea mai 
recentă intervenție a domniei 
sale. Dl Petru Șteolea i-a adresat 
o scrisoare dlui Traian Băsescu, 
ministrul transporturilor, în care 
ridică problema liniei ferate 
Deva-Brad.

în scrisoare se arată că, în 
urma precipitațiilor din toamna și 
iarna lui 1997, pe linia ferată 
respectivă, pe traseul Stoe- 
neasa-Dealu Fetii, pe o distanță 
de 125 ml, a apărut o pierdere a 
stabilității ce a determinat oprirea

IWAUIIIĂ

parlamentari, a doua zi nu s-a 
acordat nici un leu pentru 
reabilitarea liniei Deva-Brad. 
întreaga sumă - 40 miliarde lei - a 
fost alocată căii ferate Pitești- 
Rm Vâlcea. La insistența dlui Petru 
Șteolea și a altor parlamentari, dl 
Adrian Marinescu, secretar de stat 

la Ministerul 
Transporturilor, s- 
a angajat ca fon
durile necesare 
consolidării liniei

ferate între Stoeneasa și Dealu 
Fetii să fie alocate de la capitolul 
“cheltuieli pentru întreținere și 
reparații capitale”.

Până în prezent însă nu s-a 
alocat nici un leu și, ca urmare, 
lucrările pentru repunerea în 
funcțiune a liniei Deva-Brad sunt 
sistate.

L-am contactat telefonic pe dl

circulației trenurilor. Or, această 
arteră este foarte importantă din 
punct de vedere economic și 
social, făcând legătura nu numai 
între reședința județului și 
municipiul Brad, ci și între Valea 
Mureșului și Valea Crișului Alb.

Dl Șteolea i-a scris dlui 
Băsescu că la 
dezbaterea 
Proiectului Legii 
bugetului de 
stat pe acest an
s-a aprobat, în principiu, ca din 
fondurile disponibilizate la 
Ministerul Industriei și Comerțului - 
circa 40 miliarde lei - o parte, adică 
5 miliarde lei, să fie destinate 
repunerii în circulație a liniei 
respective. A rămas ca până a 
doua zi Ministerul Transporturilor 
să facă repartiția motivată tehnic și 
economic. Spre surprindera multor

Petru Șteolea, aflat la 
București, și l-am întrebat ce l-a 
determinat să intervină în 
soluționarea problemei la care 
ne-am referit în aceste rânduri. 
Ne-a răspuns:

-' Foarte mulți oameni cu 
care am stat de vorbă în teren 
sau i-am primit în audiență la 
cabinetele mele din Deva și 
Brad au ridicat această 
chestiune de foarte mare 
importanță pentru economia și 
viața socială a județului. De 
aceea mi-am propus să intervin 
în scopul soluționării ei. Ceea 
ce am făcut, prin scrisoarea 
adresată ministrului trans
porturilor. Sunt hotărât să 
acționez în continuare până se 
vor obține fondurile necesare 
reabilitării liniei Deva-Brad.

Traian BONDOR
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în acest an, rata de creștere a prețurilor în țara noastră s-a I 
menținut la cote rezonabile. Dar, o inflație scăzută s-a dovedit | 
a nu fi benefică pentru o viitoare relansare economică. Ceea ■ 
ce a’fost până acum a fost o intervenție benefică pentru ca ] 
populația să nu resimtă durerile perioadei de după ’89 care I 
continuă să nu se mai sfârșească. în cazul unui colaps eco-1 
nomic, doamne ferește, rata inflației ar crește spectaculos, ■ 
cursul leu-dolar, menținut în limite acceptabile, ar exploda, J 
am asista la o prăbușire a monedei naționale, închideri de I 
întreprinderi, falimente care ar îngreuna peste măsură viața. | 
Din păcate, clasa politică de la noi nu dă semne, ■ 
deocamdată, că ar fi capabilă să înlăture partea bolnavă a ! 
economiei românești! (M.B.)

Vom avea apa calda?
Cu toate că ieri, la sediul Prefecturii județene, s-a 

dezbătut timp de patru ore problema furnizării apei calde în 
municipiul Deva, nimeni dintre cei de care depinde această 
problemă n-a răspuns cu certitudine acestei întrebări 
puse de către ziariștii prezenți, referitoare la ziua și ora la 
care devenii vor beneficia de apă caldă.

Cu prilejul întâlnirii tuturor factorilor de răspundere din 
județ, s-a întocmit un protocol și există speranța că 
Bucureștiul va agrea acest protocol semnat de cei prezenți 
și obligația asumată de “Apaterm” și instituțiile bugetare 
și că se va porni apa caldă.

S-a subliniat că datoriile populației nu sunt mari, în Deva 
populația este bună platnică și s-a susținut să se facă o 
delimitare între ceea ce înseamnă datoriile populației și 
ceea ce înseamnă datoriile bugetarilor. (E.S.)

Aplicarea Legii54/1998privind circulația terenurilor

Vânzarea pământului
La „CEPROMIN” Deva

Nu e soare, dar e bine...
Trecerea și în țara noastră 

la o agricultură performantă, 
la realizarea unor exploatații 
agricole viabile în competiția 
cu agricultura țărilor avan
sate și cu fermele de mare 
randament constituie un 
obiectiv mult prea îndepărtat, 
deocamdată, pentru agri
cultorii români. Pornind de la 
situația actuală care ne 
plaseață, date fiind fărâmi
țarea excesivă a proprietății 
și insuficienta dotare teh
nică, cu cel puțin jumătate de 
secol în urmă, apare cât se 
poate de necesară aplicarea 
prevederilor Legii nr.54/1998 
privind circulația terenurilor, 
care este menită să creeze 
cadrul favorabil (în corelație 

și cu Legea 18/1991, precum 
și cu completările și modifi
cările aduse prin Legea 169/ 
1998), pentru ca un proprietar 
consacrat producției agricole 
să poată să ajungă să dețină 
până la 200 ha, suprafață ce 
reprezintă o dimensiune, 
după cum apreciază specia
liștii, ce permite unei ferme 
să se înscrie cu un profit 
rezonabil.

încercările de a forma 
exploatații agricole perfor
mante sunt însă, cel puțin 
până acum, abia în fașă. 
Cauzele unei astfel de stări 
de lucruri sunt multiple și 
complexe, în general ele 
ținând de lipsa banilor, pe de 
o parte, precum și de 

indecizia micilor proprietari 
de a se despărți cu atâta 
ușurință de bucățica de pă
mânt ce le asigură subzis
tența, pe de altă parte.

Pentru a vedea cum 
funcționează Legea 54/1998 
în municipiul Orăștie, am 
purtat de curând o discuție 
pe această temă cu dl 
Teodor Iordan, secretarul 
primăriei. în context, inter
locutorul spunea că până 
acum s-au depus la 
primărie 23 de cereri având 
ca obiect vânzarea pămân
tului din extravilan. Din 
conținutul acestora rezultă

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

în aceste ziJe, la SC 
„CEPROMIN" SA Deva e liniște. A 
trecut pe aici Ordonanța 9 și a 
trimis în șomaj câteva zeci de 
angajați, care au încasat mai multe 
salarii cheș, dar cei 150 care au 
rămas au de lucru, îl fac cu 
seriozitate și răspundere și își iau 
salariile cuvenite la timp. Deci e 
bine.

- Relativ bine, precizează dl 
ing. loan Giurcă, directorul tehnic 
al societății. De ce spun asta? 
Pentru că, în pofida faptului că 
avem comenzi de lucrări și le 
executăm conform solicitărilor, 
pentru a le da oamenilor salariile, 
trebuie să luăm credite de la 
bancă. Acestea, cum bine se știe, 
sunt purtătoare de dobânzi, deci 

cheltuieli în plus, în timp ce banii 
noștri stau la beneficiarii 
prestațiilor pe care le facem.

întrucât ,.CEPROMIN" de
servește, în general, subunitățile 
Regiei Autonome a Cuprului Deva, 
datoriile cele mai mari le au 
acestea. La rândul său, RAC nu- 
și primește la timp banii pe 
producția realizată și livrată 
beneficiarilor, iar subvențiile se 
reduc continuu, drastic. Blocajul 
economico-financiar paralizează 
tot mai multe sectoare de activitate, 
unele care, în condiții normale de 
plăți, ar deveni rentabile. Cum este 
și cazul „CEPROMIN” Deva. „Șansa 
noastră este că avem de lucru, că 
ne-am diversificat prestațiile, în 
sensul că executăm.lucrări di

verse, pe bază de comandă, și 
pentru alte domenii decât 
mineritul, sublinia dl Nicolae 
Tebieș, șeful atelierului de 
proiectări. Concret, realizăm 
studii de impact pentru 
localitățile rurale, obligate prin 
lege să aibă asemenea 
documente. Ultimele au fost 
pentru comunele Vața și Băița. 
De asemenea, facem bilanțuri de 
mediu pentru agenții economici 
și aș menționa doar unul dintre 
cei din urmă, Benzinăria ,,MoH" 
din Deva. Suntem atestați de 
organele abilitate pentru 
asemenea lucrări, avem

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR S.A. 
SUCURSALA DEVA

Bdul Decebal, bl. 8, Tel.: 234231/234232 
Anunță

MAJORAREA DOBÂNZILOR la DEPOZITELE 
PE TERMEN DE 1 LUNĂ la 45% 

începând cu data de 17 septembrie a.c.. 
Inclusiv la agenții economici 

Programul de lucru:
Luni - Vineri: 8 - 18 • Sâmbăta: 8-12

în ultima sa ședință de avizare, 
Comisia județeană de urbanism și 
amenajarea teritoriului a Consiliului 
județean a avizat mai multe 
documentații urbanistice de detaliu 
sau de zonă.

Două categorii de documentații 
avizate rețin în mod deosebit atenția. 
Este vorba de planurile urbanistice 
de detaliu pentru amenajarea 
intrărilor în județ (intrarea dinspre 

^Alba), de la Aurel Vlaicu - comuna

Geoagiu, cea dinspre Lugoj de la 
Baștea - comuna Lăpugiu de Jos, 
cea dinspre județul Arad, de la 
Ocișor - comuna Vața de Jos, și de 
la Zam, cea dinspre Tg. Jiu de la 
Gambrinus - orașul Aninoasa, și 
cea dinspre județul Caraș Severin 
de la Zeicani - comuna Sarmi- 
zegetusa.

Ce speranțe de finalizare a 
acestor proiecte sunt? Sunt pentru 
că finanțarea lucrărilor se asigură

prin bugetul Consiliului județean în 
calitate de beneficiar al proiectelor 
și nu prin bugetele locale ale 
comunelor în cauză.

Cu același prilej au fost avizate 
planuri urbanistice de zonă pentru 
așezări de vacanță: la Costești - 
comuna Orăștioara de Sus, la 
Făerag - comuna Certeju de Sus, 
la Geoagiu Băi - comuna Geoagiu, 
la lacul Căraci - comuna Baia de 
Criș și la Rîușor - comuna Rîu de 
Mori. Numai de nu ne-am 
confrunta și noi cu un caz Rinca 
cum se confruntă mai marii 
Gorjului (I.C.).

Șl WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. D parter 
Telefon 234480 

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor lizice!

X la 30 de zile - 40%
X la 90 de zile - 42%
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(Urmare din pag. 1) . Vânzarea pământului
că sunt oferite la vânzare 
suprafețe cuprinse între 17 
ari și 5 ha, toate fiind însă 
dispersate în mai multe 
locuri.

Respectându-se preve
derile legii, cererile respec
tive sunt afișate timp de 45 
de zile la primărie. Dacă în 
acest interval nu se prezintă 
cereri în baza preempțiunii, 
respectiv de către vecinii 
proprietarului vânzător sau 
de către arendași (cum stau 
în realitate lucrurile până 
acum), se eliberează solici
tantului adeverința necesară

(Urmare din pag. 1)

specialiști valoroși, dotare 
corespunzătoare, așa că există 
condiții de muncă, atmosferă de 
înțelegere și conlucrare.”

Alte lucrări, de fapt cele mai 
importante și de mai mare 
amploare pe care le execută la 
această oră proiectanții și 
cercetătorii de la „CEPROMIN" 
Deva, sunt, după cum ne explică 
dl loan Giurcă, documentațiile 
pentru acordarea licențelor de 

^concesionare a zonelor miniere

Societatea comerciala 
MAI TKANS

cu sediul în Petroșani, str. Eminescu nr. 22 
Tel./Fax: 511531, 544781 

vinde, prin licitație publică:

Relații ia sediu! societății.

An fabr. Preț pornire

- Autoutilitară, ARO - 243.D, 21-HD-485 1991 19.200.000
-Autobuz, UDM-112, de 53 I. 31-HD-5479 (L) 1988 98.300.000
- Autodubă, R-8135 FS, de 42 I., 31-HD-3494 (L) 1987 29.300.000
-Autocamion, R-10215 F, de 10t., 21-HD-2606 (L) 1983 64.800.000
-Autobasculantă, R-19215 DFK, 161. 31-HD-5929 (IRAK) 1987 46.600.000

31-HD-7624 (C) 1983 47.200.000
31-HD-78Ș3 (C) 1983 47.200.000
31-HD-7960 (C) 1983 47.200.000
31-HD-8717 (L) 1983 47.200.000
31-HD-8911 (L) 1986 47.200.000
31-HD-8765 (C) 1955 53.500.000
31-HD-7882 (C) 1983 62.900.000
31-HD-7908 (C) 1983 62.900.000
31-HD-5934 (IRAK) 1987 63.000.000
31-HD-5915 1987 77.800.000

-Autostropitoare, R-8135 FS, de 75001., 31-HD-8794 1986 23.600.000
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TYR I ■■
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 Barbara (s/r) 15.00 
Ecoturism (mag.) 15.30 Em. 
în Ib. germană 17.30 
Mapamond 18.10
Animaniacs (d.a); Casa plină 
(s) 19.00 Sunset Beach (s) 
19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Efect 
întârziat (thriller SUA ’88)
22.45 Jurnalul de noapte 
0.15 Fără scăpare (f.a. SUA 
1993)

rvtt 2
8.00 Viață de câine (d.a/ 

r) 8.25 Lumină din lumină (r) 
9.00 Freud (s/r) 10.00 Dintre 
sute de catarge... (r) 11.00 
Lumea sălbatică a 

^animalelor (do/r) 11.30 

pentru ca terenul în cauză să 
poată fi vândut altor cumpă
rători. Cum bine intuia 
interlocutorul, este posibil 
ca unele tranzacții să fi fost 
făcute anterior, dar acum se 
dorește legalizarea aces
tora.

Cu privire la prețul pămân
tului este de menționat că, de 
regulă, pentru terenurile de 
categorii superioare, cu 
fertilitate ridicată și poziție 
bună, negocierițe oscilează în 
jurul a 5 milioane lei pentru un 
ha. Există și situații când pentru 
livezi, în raport de starea de

Nu e soare, dar e bine
exploatabile din subordinea RAC 
Deva și documentațiile privitoare 
la.încetarea activității și 
conservarea unor perimetre 
miniere gestionate de aceeași 
regie, în baza programului său de 
restructurare și reorganizare a 
activității. Au fost deja elaborate 
studiile pentru subunitățile Boița- 
Hațeg, Bocșa, Baia de Aramă și 
Rușchița (3 documentații) și se 
lucrează la altele pentru 
perimetre din componența

Timpul Europei (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 12.50 
Cu ochii’n 4 (r) 14.30 TVR Cluj- 
Napoca 15.00 Miracolul 
chilian (do) 15.10 Limbi 
străine pentru copii: Italiană, 
Engleză-15.35 Viață de câine 
(d.a) 16.00 Dragostea
contează (s) 16.50 Santa Bar
bara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Universul cunoașterii: 
Sfârșitul lumii 19.40 O 
jumătate de oră cu Paul 
Goma (p. X) 20.10 Natacha (s)
22.30 Pahoramic Jazz 23.10 
Familia Borgia (s)

ANTEMA1
10.00 Planeta vie (do)

10.25 Animal 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 Sirenele (s, ep. 
9) 15.10 Descoperiri: 

producție a acestora, prețul 
este ceva mai ridicat. 
Valoarea terenurilor de 
fertilitate medie și mai 
scăzută este apreciată 
undeva la 3-4 milioane lei. 
Punând în balanță aceste 
prețuri, rezultă că, în situația 
în care un investitor, cu 
dotare adecvată și cu 
tehnologii bine stăpânite și 
aplicate, își poate recupera 
într-un an cheltuiala, 
bineînțeles prinzând și un an 
agricol favorabil. Cum se vor 
mișca lucrurile în viitor 
rămâne să mai vedem.

• • •

exploatărilor miniere de la Brad, 
Deva, Certej, Bălan, din Poiana 
Ruscăi.

Am mai reținut că toți 
salariații de la ,,CEPROMIN” 
Deva sunt deplin conștienți de 
importanța misiunii lor în aceste 
vremuri grele pentru țară și își 
pun în muncă deopotrivă 
priceperea și hărnicia, pentru 
a le fi un pic mai bine lor și celor 
pe care-i deservesc.

Amazonas (do) 16.05 Iluzii (s, 
ep. 47) 17.00 Legea lui Burke 
(s, ep. 9) 18.00 Decepții (s, 
ep. 31) 19.30 Dallas (s, ep. 
90) 20.20 Navarro (s,e p. 13) 
22.00 Hombres - Războiul 
sexelor (s, ep. 70) 22.45 Știri/ 
Sport 23.00 Puterea banilor 
(s, ep. 5) 0.00 Teroare în 
umbră (thriller SUA 1995)

PROTY ’
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Beverly Hills (s/r) 12.00 
Melrose Place (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 întâlnire 
cu presa (r) 14.20 Am întâlnit 
și români fericiți (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Urmărire generală 
18.00 Reforma la români
18.45 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Ultima 
frontieră (s, ep. 12) 21.30 
Hard Target (f.a. SUA 1993) 
0.05 Știrile PRO TV 1.30 
American Gothic (s, ep. 2)

La Librăria “George Coș buc” din 
Hunedoara,

Vânzări record la
t

începerea anului școlar
Librăria “George Coșbuc” din 

Hunedoara, aparținând S.C. 
“Rețeaua de Librării Bibliofor" S.A., 
domină, din punctul de vedere al 
ofertei de carte și “efecte” 
școlărești, zona centrală a 
municipiului. Din cele declarate de 
dna Violina Boldescu, șefa unității, 
a reieșit că începerea anului 
școlar a adus librăriei un val de 
vânzări record. “într-o singură zi, 
luni, am încasat 18 milioane de lei, 
sumă care în condiții normale se 
adună cam în jumătate de lună la 
librăria noastră. Acest "boom” al 
vânzărilor de rechizite a urmat 
unei perioade cu un nivel mai slab 
a] desfacerii. Reforma inițiată în 
învățământ a ținut oamenii în 
expectativă, fiecare așteptând să 
audă din gura dascălului care este 
necesarul de rechizite și 
manuale”, precizează dna 
Boldescu.

Direct proporțional cu 
istețimea și-precocitatea tot mai 
pregnante ale puștilor de azi, 
materialele didactice după care 
școlarul de azi învață devin și ele 
din ce în ce mai sofisticate. Există 
aproape 10 tipuri de caiete 
speciale, de citire,caligrafie, 
matematică, desen, lucru manual,

Arbitrii și observatorii - 
etapa din 20 sept. 1998

DIVIZIA
METALUL CRIȘCIOR - PARÂNGUL LONEA, arbitrii: Claudiu Suciu, 

Marian Lucaci și Eduard Kovacs, obs. Dorti Toma
MINERUL ANINOASA - FC DACIA ORĂȘTIE, Ionel Adam, Valentin 

Verdeș și Constantin Dineș, obs. Vasile Nemeș.
MINERUL BĂRBĂTENI - MINERUL TELIUC, Traian Melha, Nicolae 

Sebeș și Daniel David, obs. Stan Hanzi.
CIF ALIMAN BRAD - FC PAROȘENI VULCAN, Zoltan Gergely, 

Andrei Torok și Vasile Capotescu, obs. Alexandru Groza.
VICTORIA CĂLAN - CFR MARMOSIM SIMERIA, Adrian Radu, 

Valentin Gavrilă și Ionel Cârstea, obs. Sever Bogdan.

(campionatul județean)
X * -

RETEZATUL HAȚEG - FOTBAL START DEVA, arbitri Cr. Lazâr, P. 
Zlate și M. Irimuș, obs. Petru Spărios.

ENERGIA DEVA - CASINO ILIA, D. Thirt, CI.Durlescu și R. Avram, 
obs. Lazăr Kelemen.

VICTORIA DOBRA - SANTOS BOZ, Marin Ormenișan, Val. lacob 
și Eug. Ambruș, obs. Pavel Marincău.

POIANA RUSCĂ GHELARI - AVÂNTUL ZDRAPȚI, R. Stanca, C. 
Pop și A. Lagu, obs. Emil Muntean.

GLORIA GEOAGIU - UNIREA VEȚEL, C. Orbonpș, S. Ciotlăuș și 
C. Petrean, obs. Mircea Pădurean.

7.00 Uneori avem aripi (s/ 
r) 8.00 Sărmana Maria (s/r) 
9.00 Căsuța cu povești (d.a)
9.30 Marielena (s/r) 10.15 Te 
iubesc (s/r) 10.45 Din toată 
inima (s/r) 11.00 Tenis Roma
nian Open (d, București)
17.30 Uneori avem aripi (s,
ep. 11) 18.30 Sărmana Maria 
(s, 2 ep.) 19.30 Căsuța cu 
povești; Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
175) 20.45 Misterioasa
doamnă (s, ep. 387) 21.30 
Verdict: crimă (s) 22.30 
Rochia albă de dantelă (f. 
România 1989)

PRIMA TV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 12.00
Pretutindeni cu tine (s/r) 
13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine (s)
16.45 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.15 1999 (s, ep. 34) 
18.00 Călătorii în lumi 

comunicare ș.a. care dezvoltă 
aptitudinile elevului mic dar și ale 
celui din ciclul gimnazial. Pentru 
ciclul primar oferta de manuale 
școlare face greu de ales 
manualul editurilor Humanitas, 
Aramis, AII, RAO sau Teora. Din 
cele declarate de interlocutoare 
a reieșit că în contradicție cu 
manualele pentru clasele l-IV, 
manualele de liceu, produse cu 
titlul de exclusivitate de Editura 
Didactică, rămân și pe mai 
departe extrem de greu de 
procurat oferta la vânzarea 
acestor manuale fiind extrem de 
modestă. Pentru acest an, un 
“trusou" complet de rechizite 
pentru clasa a l-a ce conține 
manuale, caiete, creioane 
colorate, plastelină, bloc de 
desen, ghiozdan nu depășește 
200.000 de lei. Pentru a face față 
solicitărilor clienților în această 
perioadă librăria a angajat cu 
prestări servicii încă două 
persoane, numărul persoanelor 
care servesc și supraveghează 
raionul de carte ajungând în 
prezent la cinci.

A. SĂLĂGEAN

«1

paralele (s) 19.00 Știri 19.45*> 
Alo, Costinești! (div.) 20.00 
Meșterul casei (s) 20.30 
Atingerea îngerilor (s, 
ep.39) 21.20 Un nor de 
suspiciune (dramă SUA ’97) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

PRO TY - DEYA
06.35-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-09.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tău!” 
(coproducție cu stafiile lo
cale) 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 17.30-
18.15 “Talk show” - reali
zator A. Bena 23.15-23.30 
Știrile PRO TV Deva (locale)

ANTENA l-DEYA
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05-
22.15 Știri locale (r)

Vineri, 18 septembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)
Posibile neînțelegeri legate de 

o moștenire sau de o sumă de 
bani pe care trebuie să o 
primești. Evitați azi semnarea 
unor acte. Semn bun de la o 
rudă apropiată.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)
Unul dintre frații dv ar putea 

avea o problemă, poate chiar o 
intervenție chirurgicală. Atenție, 
căci relațiile cu partenerii de 
afaceri se pot deteriora din 
cauza unor răutăți. Fiți prudent.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)
Discuțiile din familie vă vor 

mări irascibilitatea. N-ar fi 
exclus să aveți probleme cu 
casa sau cu aparatura 
electrocasnică. Nu discutați azi 
despre afaceri. Veste bună de 
la partenerul de viață 
referitoare la un câștig.

□ RAC
(22.VI - 22.VII)
Ziua se anunță favorabilă din 

punct de vedere sentimental. 
Ați putea lămuri o mai veche 
neînțelegere. Un.telefon vă va 
lua prin surprindere.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)
Așteptați cu nerăbdare 

confirmarea unei afaceri pentru 
care v-ați ostenit. Rezultatul va 
fi cel dorit, așa că nu e cazul să 
aveți emoții.

□ FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Sfera preocupărilor dv nu 
depășește activitățile de 
divertisment. în grupul de 
prieteni, deosebit de plăcut, veți 
uita de frecușuri și vă veți simți 
în vacanță.

Z) BALANȚĂ 
(22.IX - 22.k)

Veți fi nevoit să plecați într-o 
călătorie care nu vă prea- 
entuziasmează. Aveți ocazia să 
semnați un contract avantajos, 
ceea ce va îmbunătăți relațiile 
cu șefii dv.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)
Partenerul de viață va primi 

vești de la drum lung. S-ar 
putea să fie cheia unei realizări 
sociale pe care o visează. 
Trebuie să fie prudent căci s-ar 
putea să i se întindă o cursă.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Nu vă apucați de curățenie 
sau de meșterit, deși v-ați 
programat. Vecinii vă vor 
supăra, căci vor face mare 
zgomot, dar e bine să nu 
intervenițt

2 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)
Preocupările artistice v-ar 

putea ajuta să vă mai relaxați 
după ziua agitată de la slujbă. 
Partenerul de viață va primi o 
moștenire.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
Azi vă priesc activitățile 

intelectuale. Ați putea chiar să 
obțineți rezultate deosebite. 
Prietenii vă vor aprecia calitățile 
mentale. Nu uitați nici de 
treburile din gospodărie.

O PEȘTI
(19,11 - 20.III)
Sănătatea vă cam face 

probleme. Odihniți-vă și 
încercați să vă implicați cât mai 
puțin în ceea ce faceți', 
încrederea dv într-o persoană 
mai tânără nu-i pe deplin 
justificată. Procedați cu atenție.
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“Nu depinde doar de voința 
noastră”

TIUIIITIE SI TRANZIȚIE
9 9 9

Dl viceprimar Nicolae Matiș 
lucrează în domeniul gospo
dăriei comunale din anul 1961. 
A acumulat deci o experiență 
vastă, de peste trei decenii, 
ceea ce i-a fost de un real aju
tor în calitatea pe care o are din 
1996 la Primăria orașului. 
"Sunt simerian, cunosc orașul, 
oamenii și problemele lor" - 
spunea. Eu am comparat gos
podăria Primăriei cu aceea a 
casei. Se lucrează mult, dar nu 
destul. Orașul are 14000 de 
oameni, majoritatea așteptând 
de la noi să le rezolvăm pro
blemele. Noi ne-am angajat în 
campania electorală că vom 
face mult mai mult, crezând că 
se va putea, dar din păcate nu 
depinde doar de voința noas
tră. Banii vorbesc. Pe de altă 
parte un bun gospodar trebuie 
să facă multe cu bani puțini."

Referindu-se doar la peri
oada care a trecut de la ale
geri, dl Matiș spunea că și-au 
propus să încheie alimentarea 
cu gaz metan a celor șase sate 
ce aparțin orașului. Lucrarea 
fusese începută, în prezent 
fiind finalizată; doar la Căr- 
piniș, cu toate că instalația 
este gata, oamenii nu au încă 
gaz în sobe, dar există intenția 
ca în toamna aceasta să se 
dea drumul la gaz. Se lucrează 

De Za Poliția orașului

Pentru o evidență exactă a populației
Dl It.col.Tomiță Anucuța, comandantul 

Poliției Simeria, face un apel către locuitorii 
de pe raza orașului să-și verifice documen
tele de identitate și în situația în care a 
expirat termenul de valabilitate să se pre
zinte la Poliția oraș - ghișeul de evidență a 
populației. De asemenea, copiii în vârstă de

14 ani care trebuie să-și facă acte de iden
titate sunt rugați să se prezinte la același 
ghișeu.

Obligația fiecărui cetățean este să se 
prezinte la poliție cu 15 zile înainte de expi
rarea termenului de valabilitate sau a împlinirii, 
vârstei de 14 ani.

în prezent la conducta de refu
lare din stația de pompare pe 
strada Progresului, care se pre
conizează să fie încheiată la 
finele anului, rezolvându-se ca
nalizarea acestei străzi. Este o 
primă etapă dintr-o lucrare de 
anvergură ce va cuprinde în
treaga zonă inundabilă a ora
șului și care va costa în final 32 
miliarde de lei. "în alți doi ani 
probabil că va fi realizată cana
lizarea și pe străzile Traian, An
drei Mureșan, Coșbuc, apoi într-

De vorbă cu dl viceprimar 
Nicolae Matiș

o etapă următoare Grivița, 
Plevna, Vlahuță, Zece Vânători 
și cele adiacente. Lucrarea a 
început, ceea ce consider că 
este un pas mare."

în atenția primăriei se află și 
introducerea apei și canalizării 
în satele aparținătoare, existând 
proiecte pentru Uroi și Sînt- 
andrei. în acest an lucrarea a și 
început la Sîntandrei, alocându- 
se 400 milioane de lei din totalul 
de 3 miliarde cât va costa. 
"Dacă în sate vom avea condiții 
similare celor de la oraș, oa
menii se vor întoarce în sate" - 
spunea dl Matiș.

Intenția construirii unei 
centrale termice, care să preia 
o parte a blocurilor racordate 
la CT1, nu s-a putut materializa 
pentru că "nu a mai încăput în 
prevederile bugetare". La pro
punerea consilierilor, se face 
un studiu de fezabilitate pen
tru montarea unor microcen- 
trale pe scări, ceea ce va în
semna costuri de exploatare 
mai mici și un randament ma
re. Costul acestora va fi su
portat de către locatarii din 
bloc.

Notăm că aproximativ 70 
la sută din străzile Simeriei 
sunt modernizate, majori
tatea încă din anii trecuți, 
respectiv între 1993-1996. In 
ultima perioadă s-a asfaltat 
platforma gării, strada Zece 
Vânători, s-a construit un tro
tuar de-a lungul Șoselei Na
ționale, între strada 1 Decem
brie și Zece Vânători, au fost 
reparate unele străzi de be
ton ce erau denivelate, iar în 
gropile din cele nebetonate s- 
a pus balast.

în program mai era pre
văzută și asfaltarea străzilor V. 
Alecsandri, Cuza Vodă, moder
nizarea arterei Ștefan cel Mare, 
dar lipsa fondurilor a făcut ca 
bunele intenții să nu poată fi 
puse în practică.

Prima afirmare modernă a 
localității Simeria a fost cea de 
important nod de-cale ferată. 
Prin urmare nu surprinde pe ni
meni faptul că unicul liceu din 
oraș are și astăzi preponderent 
clase cu profil industrial care 
pregătesc meseriași ce vor lucra 
în domeniul căilor ferate. Grupul 
școlar industrial material rulant 
Simeria are secții industriale de 
electromecanici reparații loco
motive și vagoane, lăcătuși con
strucții mașini, mecanici între
ținere și secții teoretice de filolo
gie și chimie-biologie. Iar școala 
profesională ce funcționează în 
cadrul liceului pregătește tineri 
pentru meseriile lăcătuși repa
rații locomotive și vagoane, 
strungari și sudori. Pe lângă 
pregătirea teoretică asigurată de 
profesori și ingineri elevilor li se 
asigură și o pregătire practică. în 
primii doi ani practica se face în 
atelierele școlii sub îndrumarea 
unor maiștri cu experiență, exis
tând convingerea că "un bun 
meseriaș se formează în anii de 
practică școlară.” Apoi, în anii

(F ' ' ' ------------------------------------------------------------------------------------------------------

"I\Ie zbatem să supraviețuim"
în perioada ianuarie - au

gust '98 SC Comsim Simeria 
a acumulat pierderi, ceea ce 
a determinat luarea câtorva 
măsuri de reorganizare a ac
tivității acesteia și de redu
cere a minusurilor. Cum am 
aflat de la dl Florin Șonea, 
directorul firmei, după dispo
nibilizarea făcută au rămas 
39 de salariați care încearcă 
să mențină și să îmbunătă
țească ritmul de aprovizio
nare. în același scop s-a re
strâns activitatea unui maga
zin prin mutarea activității în 

terminali elevii își continuă pre
gătirea fie în atelierele SC Reva 
Simeria, fie în Depoul CFR Si
meria, în funcție de specialitate. 
La absolvirea liceului ori a școlii 
profesionale cei mai buni elevi 
ajung să se angajeze chiar în 
unitățile unde au făcut instruirea 
practică. Iar ca o dovadă în plus 
că secțiile cu specific tehnic sunt

Grupul Școlar 
Industrial Material 

Rulant Simeria
preferate celor teoretice stă faptul 
că la sesiunea de admitere din 
această vară cea mai mare con
curență a fost la secția de elec
trotehnică. Aceste aspecte legate 
de păstrarea profilelor și de pro
cesul de învățământ țin de tradiție.

Despre aspectele legate de 
greutățile generate de prea înde
lungata tranziție am discutat cu 
prof, loan Bădoi, directorul liceului, 
în iernile ultimilor ani elevii și pro
fesorii au suferit de frig, tempe

altul cu aceeași destinație, iar 
spațiul rămas va fi închiriat. în 
prezent societatea are 13 ma
gazine de profiluri diferite.

"Având în vedere perioada 
bună pentru comerț care se 
apropie, vom încerca să redu
cem cât mai mult adaosul co
mercial pentru a atrage popu
lația către magazinele noastre" 
- afirma dl Șonea.

Numeroase alte societăți 
comerciale, care vând cam 
aceleași produse, desfăcând 
prin "ABC"-uri mărfuri ali
mentare și industriale, fac 

ratura în clase fiind deseori egală 
cu cea de afară. Dar în iarna 
anului trecut, cu sprijinul financiar 
al Primăriei, s-a reușit finalizarea 
lucrărilor la centrala termică pro
prie astfel că problema căldurii a 
fost rezolvată. Multă bătaie de 
cap au dat conducerii defecțiunile 
apărute la acoperișul corpurilor 
de clădire. Datorită lipsei banilor, 
reparații la acoperiș s-au efectuat 
doar la sala de sport și la căminul 
internat. în schimb, acoperișul do 
la corpul de clădire în care sunt 
clasele de curs și cel de la can
tină este în continuare impropriu 
Astfel că Vaier Holmoș - asistent 
principal la Centrul de Medicină 
Preventivă al Ministeruli 
Transporturilor, nu a putut acorda 
viza anuală de autorizare sanitar; 
a cantinei. Tot din cauza banilor 
lucrările de pregătire a sălilor de 
clasă pentru acest an școlar 
(zugrăveli, reparații) s-au făcut r." 
mari eforturi cu angajații școli 
Baza sportivă și sala de sport a 
liceului se bucură de o dotare 
excelentă și o întreținere foarte 
atentă.

concurență societăți, 
"Comsim". "Multe produse, 
cum sunt cele de marochi- 
nărie, mercerie și mobilă, 
nu se găsesc însă decât în 
unitățile noastre - spunea dl 
Șonea. Noi am menținut 
profilul magazinelor. Eu 
așa "văd" comerțul. Poaiu 
nu-i modul ideal, dar en d 
că într-un oraș ca Sime 
nu se pretează a înființa u’’ 
"Supermagazin" în care . 
se vândă de toate. Ne zb; 
tem să supraviețuim și sprș 
să ieșim la liman."
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Informații - Opinii
• Strada Libertății, pe care locuiesc - spune dna Laura Meda, 

s-a reparat în urmă cu aproximativ un an de zile. Canalele (cel puțin 
două) n-au fost ridicate la nivelul străzii. Noi, cei care cunoaștem 
locurile, le ocolim, dar mai circulă cu mașinile pe acolo și alții. Or, 
dacă intră cu o roată într-un astfel de loc, nu văd cum se descurcă. 
Cei care au realizat lucrarea, n-au făcut-o cum trebuie.

• Din nou, pensionarii au prilejul să plece într-o excursie. De 
data aceasta la mănăstirea Gai din Arad, în ziua de 20 septembrie. 
A fost organizată de către președintele CARP, dl Augustin Biriș, și 
de către dl consilier losif Mercea, locurile fiind deja ocupate.

• în opinia unor simerieni cu care am stat de vorbă, magazinul 
aparținând SC Electro Tehnocom SRL este aprovizionat cu o 
diversitate de articole de uz casnic, cu aparatură electrică și 
electronică în sortiment bogat. Cum afirma patroana societății, se fac 
lunar vânzări de peste 400 milioane de lei.

• Spațiul comercial pentru vânzarea de mobilă prezintă, 
reunite, produsele mai multor societăți producătoare din țară: obiecte 
diverse, moderne, pentru utilarea locuințelor. "Mobila se vinde însă
cam greu în oraș, cu toate că prețul este accesibil" - spun co- | 
merciantii.
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Pagină realizată de Estera SlNA, Ciprian rd A RINUȚ
■ Fotografii: Traian MÂNU

DACĂ NU SE VA PLĂTI MĂCAR O PARTE A DATORIILOR, 
POPULAȚIA VA RĂMÂNE FĂRĂ APĂ CALDĂ ȘI CĂLDURĂ

Spre deosebire de munici
piul Deva, la ora actuală, în ora
șul Simeria majoritatea popu
lației beneficiază de apă caldă. 
Excepție fac, după cum ne spu
nea Nicolae Pârvu - manager al 
S.C. General Simprest S.A., 
doar blocurile care aparțin de 
asociațiile de locatari care au 
datorii mari restante de foarte 
mult timp: 7, 12 sau chiar 15 luni. 
La momentul documentării 
noastre totalul datoriilor locui
torilor orașului Simeria către 
S.C. General Simprest S.A. se 
ridica la suma de 802 milioane 
lei, 421 milioane fiind datorii ale 
asociațiilor de locatari iar restul 
datorându-se agenților econo
mici și instituțiilor dependente de

bugetul statului (Primărie, școli 
etc.). Prin urmare datorită acestui 
blocaj financiar societatea nu prea 
are bani pentru reparații, inter
venții în caz de avarii ori pentru 
schimbarea rețelelor. în plus, dacă 
și în continuare asociațiile și 
agenții economici vor mai întârzia 
atât de mult plata serviciilor, S.C. 
Genera] Simprest va ajunge în 
imposibilitatea de a cumpăra 
agent lichid de încălzire (combus
tibil de calorifer) și nu va mai putea 
furniza apă caldă și căldură în 
apropiatul sezon rece.

Pentru accelerarea plăților și 
recuperarea datoriilor S.C. Gene
rai Simprest a încercat mai multe 
soluții. Discuții și negocieri cu 
Primăria care deși deschisă și

binevoitoare nu are bani. Acțiuni 
de forță cu Poliția și Primăria prin 
care s-a încercat sistarea ser
viciilor către rău platnici care însă, 
datorită lipsei suportului juridic, au 
rămas fără rezultat. Și, în fine, 
acționări în judecată ale unor a- 
genți economici, societatea având 
în acest moment 10 astfel de pro
cese. însă în ciuda acestor încer
cări nu s-a reușit recuperarea 
datoriilor. Astfel că, dacă în cel 
mai scurt timp popuiația și agenții 
economici nu vor achita măcar o 
parte a sumelor restante datorate, 
S.C. General Simprest nu va mai 
putea asigura furnizarea apei cal
de și nici nu va putea începe furni
zarea căldurii în apropiatul sezon 
rece. Esențială pentru rezolvarea

acestei situații este, aprecia 
Nicolae Pârvu, schimbarea 
mentalității cetățenilor. Oamenii 
își plătesc curentul, gazul și alte 
servicii pentru că altfel nu mai 
beneficiază de ele. Dar serviciile 
către societatea noastră amână 
să le plătească pentru că noi nu 
avem deocamdată posibilitatea 
de a debranșa rău platnicii fără 
a-i afecta și pe cei care-și achită 
serviciile la zi. Un prim pas pe 
drumul acestei schimbări de 
mentalitate l-a făcut chiar S.C. 
General Simprest. Astfel, nici 
unul din angajații societății nu 
are datorii la asociație pentru că 
în cazul apariției unor astfel de 
cazuri oamenilor li se rețin banii 
respectivi din salariu.

I 
I

I 
I

I
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Guvernul a acceptat 
exceptarea de la plata TVA 
a tuturor tipurilor de carte

Guvernul a convenit cu 
reprezentanții editorilor de carte 
și de ziare ca TVA pentru toate 
tipurile de carte să fie zero.

Răsvan Popescu, purtătorul 
de cuvânt al Guvernului, a 
declarat că, în cadrul întâlnirii cu 
reprezentanții editorilor de carte 
și de ziare, s-a convenit ca TVA 
să fie de 11% pentru ziare, 
tipărituri și publicații și zero 
pentru toate tipurile de carte. 
Ordonanța de urgență privind 
rectificarea bugetului, adoptată 
de Guvern în urmă cu două 
săptămâni, stipula introducerea 
unei TVA de 11 % pentru ziare și 
cărți, cu excepția manualelor 
școlare și a unei liste de cărți ce 
urma să fie stabilită prin hotărâre 
de Guvern. Popescu a arătat că 
s-a convenit, de asemenea, 
reducerea tarifelor poștale pentru 
expediția de carte.

Agenția de rating Moody's a redus 
calificativele pentru patru bănci 

comerciale române
Agenția internațională de 

rating Moody’s a scăzut 
calificativele pentru patru bănci 
comerciale române, ca urmare a 
reducerii ratingului de țară al 
României, se arată într-un 
comunicat al agenției Moody's. 
Cele patru bănci afectate de 
această scădere sunt Banca 
Agricolă, BRD, BCR și Bancorex. 
Moody's a redus ratingul privind 
depozitele bancare în valută pe 
termen lung de la "B1" la “B2". 
De asemenea, a fost scăzut 
ratingul pentru datoria principală 
de la “Ba3” la “B1”. Ratingul 
pentru depozitele bancare pe

Celebrul Big Ben din Londra

DIN LUMEA INFORMATICII
EJ Prețurile pentru PC-uri 

continuă să scadă. După ce ele mt 
intrat sub bariera de 1000 USD 
acum 18 luni, iată că acum 
aceleași prețuri scad sub 400 
USD. Astfel, săptămâna trecută, 13 
supermagazine din California au 
introdus PC-uri la prețul de 399 
USD, fără monitor, care poate 
costa încă 150 USD. Acest 
fenomen va conduce la creșterea 
numărului de calculatoare folosite 
în locuințe, dar și la scăderea 
veniturilor lotale obținute prin 
distribuția de calculatoare.

S A apărut o nouă serie de 
calculatoare miniatură (PALM- 
TOP-uri), cu prețuri cuprinse între 
99 USD și 150 USD. Noile cal
culatoare numite daVinci sunt 
dezvoltate de firma 3 Corn. Modelul

“Ne-am înțeles la mai mult 
de 50% din revendicările 
editorilor”, a adăugat Popescu. 
El a afirmat că specialiști din 
Ministerul Finanțelor se vor 
întîlni luni, 21 septembrie, cu 
reprezentanții editorilor, iar 
miercuri, 23 septembrie, vor 
continua discuțiile cu premierul 
Radu Vasile.

Purtătorul de cuvânt al 
Guvernului a arătat că luni, la 
Ministerul Finanțelor, va fi 
abordată și posibilitatea plății 
impozitului la încasare și nu la 
facturare. De asemenea, s-a 
luat în discuție și posibilitatea' 
anulării taxei de 3% pentru 
importul de carte, cât și aceea a 
stabilirii unor contingente de 
hârtie de ziar.

Sorin Roșea Stănescu, 
reprezentantul editorilor de 
ziare, a declarat că scutirea de 

termen scurt a'rămas neschimbat 
la “Not-Prime".

"Această decizie urmează 
scăderii ratingului de țară al 
României, ca urmare a difi
cultăților politice, reformelor 
structurale lente și înrăutățirea 
condițiilor econofnice", se arată 
în comunicat.

Agenția de rating mențio
nează că, în perspectivă, 
ratingurile pot continua să scadă.

Deși, în prezent, ratingurile 
privind puterea financiară a 
băncilor rămân neschimbate, 
Moody’s precizează că va con
tinua să monitorizeze calitatea

de bază conține o memorie de 
256Ko și tastatură opțională iar 
modelul da Vinci Pro poate conține 
memorie până a 1Mb, FAX, e- 
mail și slot pentru interfețe 
PCMCIA.

E Procter & Gamble a 
invitat firmele concurente: 
Unilever, Chlorox și Nestle să 
contribuie la creșterea audienței 
produselor lor prin afișarea pe 
site-uri WEB. Firma apreciază că 
audiența cumpărătorilor sosiți pe 
canale de lip Internei va crește 
substanțial. Din acest motiv, în 
următorii 5 ani, compania Procter 
& Gamble va investi 80% din 
bugetul său total de reclamă (3 
miliarde USD) în domeniul: 
“Interactive digital medial’ 
incliftânilaici: Intcrnet-ul, CATVși 

TVA a cărții “reprezintă un 
succes", deoarece cartea este 
importantă pentru cetățeni și 
pentru societatea românească. 
Stănescu a arătat că s-a 
discutat și eșalonarea plăților 
către buget a sumelor ce 
provin din taxa de publicitate 
de 10%, stabilită în timpul 
guvernării Văcăroiu. El a arătat 
că această taxă trebuie 
achitată de ziare în numele 
clienților.

Referitor la contingentarea 
hârtiei de ziar, Stănescu a 
arătat că această măsură ar fi 
binevenită, întrucât fabrica de 
la Letea are probleme în fiecare 
an. El este de părere ca de 
această facilitate să nu 
beneficieze "negustorii de 
hârtie", ci editorii, și numai 
aceia care nu au datorii la 
Letea.

activelor bancare și lichiditatea 
băncilor pentru o posibilă 
scădere, în special pentru cele 
mai bune bănci - BRD și BCR, 
amândouă fiind incluse în 
categoria "D". Moody’s înca
drează în categoria “D” băncile 
cu o poziție financiară bună, 
dar care poate fi afectată de 
unul sau mai mulți factori, cum 
ar fi condițiile economice 
precare, un mediu instabil sau o 
dezvoltare vulnerabilă a 
afacerilor băncii.

Moody’s a anunțat scă
derea ratingului de țară al 
României.

televiziunea de înalta definiție.
El Cumpărarea biletelor de 

călătorie și rezervările de locuri 
sunt activități cu pondere 
crescândă pe Internet. Astfel 22% 
dintre utilizatorii adulți ai IVEB- 
uiilor au cumpărat on-line bilete 
de avion sau și-au făcut rezervări 
în ultimele 6 luni. Creșterea totală 
este cu 49% față de ultimul 
studiu realizat acum un an.

Ei Banca Dai-Iclii Kangyo 
Bank Ltd. (DKB) din Japonia va 
introduce protocolul SECE 
(Secure Electronic Commerce 
Environment) pentru a realiza 
operațiuni bancare prin Internei 
începând din acest an. 
Operațiunile vor ft inițial permise 
doar între orele 8:00 a.m și 
11:00 p.m, urmând ca ulterior

Peste două treimi din 
americani (68%) consideră că 
ancheta procurorului Kenneth 
Starr asupra afacerii Lewinsky 
nu se va solda cu nici o 
pedeapsă la adresa pre
ședintelui Bill Clinton, arată 
rezultatele unui sondaj de opinie 
realizat de CBS News și “New 
York Times", date publicității și 
citate de AFP. Dintre americanii

Imagine din Washington

S/STEM DE SPIONAJ
AMERICAN

Parlamentul European a solicitat un cod de conduită pentru a 
preveni folosirea abuzivă a unui sistem de spionaj american denumit 
Echelon, care permite interceptarea apelurilor telefonice, a faxurilor și 
a mesajelor e-mail din lumea întreagă, informează AFP. Recunoscând 
importanța supravegherii electronice pentru lupta împotriva activităților 
teroriste și a crimei organizate, deputății europeni au solicitat sisteme 
democratice de control, pentru a proteja drepturile cetățenilor.

Importanța crescândă a Internetului și, în general, a 
telecomunicațiilor și riscurile utilizării lor abuzive pledează în favoarea 
unor măsuri de protejare a informațiilor economice și a unei codificări 
eficace, apreciază deputății europeni.

Interpelat de către deputați în legătură cu Echelon, comisarul 
european pe probleme de industrie, Martin Bangemann, a declarat că 
nu a fost informat în mod oficial de existența acestui sistem și a 
subliniat că, până în prezent, nu a fost înregistrată nici o reclamație 
oficială.

Creat în timpul războiului rece, grație unui acord între Statelfe Unite 
și Marea Britanie, sistemul Echelon a fost criticat într-un studiu realizat 
pentru Parlamentul European și publicat de Comitetul de evaluare a 
căilor tehnologice și științifice (STOA), care reunește 40 de 
parlamentari europeni.

Potrivit acestui document, Echelon permite interceptarea 
legăturilor telefonice, a celor prin Internet, a e-mail-urilor, faxurilor sau 
telexurilor transmise în lumea întreagă prin intermediul sateliților 
Intelsats.

Facilități fiscale și vamale ppnfn». •••.■nc««.ta 

directe de peste 5 milioane dolari
Ministerul Privatizării a propus 

acordarea unor importante 
facilități vamale și fiscale pentru 
investițiile directe în industrie de 
peste 5 milioane de dolari. 
Propunerile au fost susținute la 
Comisia economică din Senat, de 
președintele Agenției Române de 
Dezvoltare, Andrei Dimitriu, și ar 
urma să modifice Ordonanța de 

I Urgență privind stimularea 
i investițiilor directe, care va fi 
I dezbătută în Senat. Ministerul 
j Privatizării propune ca firmele care 
i investesc între 5 și 20 de milioane 
\ de dolari să beneficieze de o 
i reducere cu 25% a impozitului pe 
; profit, pe o perioadă de cinci ani. 
| Societățile care investesc între 20 
i și 35 de milioane de dolari ar urma

acestea să se extindă la tot 
parcursul zilei

El Companiile Franceze 
cheltuiesc circa 3 miliarde USD 
din totalul estimat la 4.5 miliarde 
USD pe an, numai pentru servicii 
Internet. Doar restul de o treime 
sunt folosiți pentru dezvoltări hard 
și soft. Companiile dezvoltă pe 
Internet sit-uri WIVIV de firmă și 
dezvoltă publicații electronice și/ 
sau cataloage interactive. Cu 
toate acestea, comerțul electronic 
în Franța nu depășește o cifră 
totală de 600 milioane USD pe 
an, nefiind încă suficient 
dezvoltat. 

intervievați, 65% consideră că în 
raportul Starr n-ar fi trebuit să fie 
incluse detalii explicite referitoare 
la relația sexuală pe care a avut- 
o Clinton cu fosta stagiară la 
Casa Albă Monica Lewinsky, iar 
59% consideră că procurorul 
Starr a fost animat de dorința de 
a-l umili pe președinte și nu de 
a-l acuza neapărat de sperjur. 
Majoritatea americanilor se opun,

să plătească 50% din impozitul pe 
profit, iar cele care investesc între 
35 și 50 de milioane de dolari vor 
beneficia de o reducere cu 75% a 
impozitului pe profit, pe o perioadă 
cje cinci ani. Societățile care 
investesc în industrie peste 50 de 
milioane dolari sînt scutite, pe cinci 
ani, de plata impozitului pe profit.

Ministerul Privatizării a mai 
cerut ca societățile care investesc 
în industrie peste 5 milioane de 
dolari să fie scutite de plata taxelor 
vamale pentru echipamentele 
necesare investiției, pe o perioadă 
cuprinsă între 1 și 4 ani, în funcție 
de valoarea investiției și să 
beneficieze de reducerea cu 50% 
a taxelor vamale la importul de 

însă, unei destituiri a lui 
Clinton, 57% dintre ei 
estimând că un vot de blam ar 
fi suficient, arată sondajul de 
opinie.

Ancheta a fost realizată 
telefonic în perioada 12-14 
septembrie, asupra unui 
eșantion de 1.813 persoane și 
comportă o marjă de eroare 
de trei procente.

Banca 
olandeză 

ABN A MR O 
deschide o 

filială la 
Cluj-Napoca

ABN AMRO Bank 
inaugurează filiala din Cluj- 
Napoca. ABN AMRO Cluj- 
Napoca va oferi servicii bancare 
comerciale, atât pentru societăți 
comerciale românești, cât și 
internaționale. Banca este 
pregătită ca, în acord cu cererea 
pieței, să dezvolte, la orice 
moment, complexitatea serviciilor 
de transfer, finanțare pentru 
comerț, electronic banking, 
conturi multi-valută. "Decizia 
noastră de a începe operațiunile 

zla Cluj-Napoca a fost bazată pe 
o bună cunoaștere a pieței 
românești și pe constatarea că 
în această zonă se simte un puls 
activ al dezvoltării afacerilor", a 
declarat Henk G.Mulder, director 
general al ABN AMRO România.

ABN AMRO România își va 
deschide, până în luna aprilie a 
anului viitor, filiale la Timișoara, 
unde banca a oferit până acum 
servicii bancare in-store (n.r. - 
servicii bancare, incluse, de 
obicei, în cadrul unui spațiu 
comercial), Brașov și Constanța.

ABN AMRO Bank România 
este o filială a băncii olandeze 
ABN AMRO, cotată ca a patra 
bancă din Europa.

ABN AMRO este implicată în 
România în privatizarea Banc 
Post, în calitate de consultant.

materii prime, pe o perioadă 
cuprinsă între 2 și 5 ani.

Proiectul de modificare a 
Ordonanței, înaintat de Mi
nisterul Privatizării, conferă 
Agenției Române de Dezvoltare 
rolul de singura instituție 
autorizată a Guvernului pentru 
monitorizarea și gestionarea 
datelor privind investițiile străine 
directe. Agenția ar urma, con
form proiectului, să fie condusă 
de un președinte cu rang de 
secretar de stat, numit prin 
decizia primului ministru și să se 
afle în subordinea aces
tuia.Proiectul va fi dezbătut, 
săptămâna viitoare, în Comisia 
economică a Senatului.
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Editura Fundației Culturale 
"Ion D. Sîrbu" șj al său mentor 
Dumitru Velea continuă să ne 
surprindă cu apariții editoriale 
interesante, cu atât mai mult a- 
tunci când este vorba de nume 
noi de autori. Poate am citit, 
poate am auzit de autoarea 
acestei elegante plachete, dar 
cel mai cinstit mi se pare să 
recunosc, asumându-mi riscul, 
că nu știu nimic despre poeta 
Maria Voina. Nu cu o prejude
cată pe care o încerci fără să 
vrei, dar nici cu cine știe ce 
speranțe, am purces la lectura 
poeziilor sale, sentiment care 
se datorează, în primul rând, 
invaziei de apariții editoriale, 
cele mai multe, să recunoaștem, 
fiind produsul unor rațiuni cam 
suspecte...

în mod cu totul evident, Maria 
Voina nu se încadrează în tipa
rul amintit; ea se plimbă cam sin
guratică prin lumea poeziei tră- 
indu-și bucuriile și necazurile, 
sau dulcele și amarul vieții, co- 
municându-ni-le apoi sub formă 
de poezie: "Destinul / m-a distri
buit / tocmai pe Mine / în rolul 
principal / al vieții mele... / sunt,

"JEMNE'f
Revista de literatură și artă 

apărută sub egida Uniunii Scrii
torilor din România și. finanțată 
de Consiliul local al municipiului 
Hunedoara apare, începând cu 
al șaptelea său număr, sub un 
alt titlu; "Provincia Corvina" de
vine astfel "Semne", avându-i în 
fruntea colectivului redacțional 
pe fondatorul revistei, scriitorul 
Eugen Evu (director), și pe poe
ta Paulina Popa (redactor-șef).

Actualul număr se dovedeș
te'generos cu proza și cu poe
zia, din sumarul său nelipsind 
informațiile din viața artelor au
tohtone, alături de alte creații 
specifice genului publicistic. La 
editorial, Eugen Evu aducă în 
fața cititorilor "Ispita onoarei cu 
diplomă...", cei vizați fiind cetă
țenii de onoare ai unei urbe sau 
ai alteia, unde "titlurile s-au de
cernat cu pompă, sau discret, 
după cum a vrut mușchii comu
nitarilor reprezentanți, căci tot 
dlor au decis care, de ce și cum 
merită...onoarea răs-cumpărării 
(...) Dacă la Deva, între onorificați 
(mai mult de 16) se află și niște 
scriitori, oameni de artă; căci 
orașul subțire, cu intelectuali se

POEZIA FĂRĂ TIPARE
bineînțeles / cât șe poate de 
măgulită (...)", Pseudobiografie (p. 
22). în mod firesc, după această 
constatare, poeta se simte res
ponsabilă, ia lucrurile și mai în 
serios, însă nu înainte de a ne 
încunoștința cu franchețe: "Simt / 
mă iubește Dumnezeu / cum pe
semne / c-o iubea pe Maria...", 
Presimțire (p. 5); frământările poe- 
tei nu sunt false, construite pen
tru efecte sau epatări, ci desprin

Maria Voina: ZILELE, poezii,
Editura Fundației Culturale “ Ion D. Sîrbu" Petroșani, 1998

se dintr-o lume perfect reală, ale 
cărei nuanțări sunt receptate 
doar de hipersensibilitatea creato
rului de frumos: "Se-aude tăcerea 
vibrând / Și umbra zăcând neclin
tită / Ca-ntr-o poveste sortită / Și 
vremea se-aude trecând", înse
rare (p. 18); sau altă ipostază: "îmi 
rog palmele / să-mi vorbească 
despre mine / pentru că ele mă 
exprimă / și ochii și fruntea mi-o 
rog / despre ce-au mai constatat 
/ în existența pe care le-o dau //, 
îmi rog palmele țp. 47).

ține, la Hunedoara numărul "ono- 
rabelilor" este de vreo 5-6, spor
tivi, ingineri, ex-directori și un om 
de cultură, trecut de 80 de ani... 
Ca să n-avem vorbe", adaugă 
editorialists.

. Atractive și incitante tiluri ne 
îndeamnă la "Savoarea lecturii", 
redactorii "Semne"-lor propu- 
nându-ne cărți și creații sem
nate de Mirela Roznoveanu, Ga
briel Petrie, Marius Tupan, Petru 
Poiană, Aura Christi, Robert Pe
trescu, loan lancu, Eugen Evu, 
Cristian Tudor Popescu, Paulina 
Popa și loan Barboni. O întreagă 
pagină este consacrată celui 
mai recent volum de poezii al lui 
Eugen Evu ("Elegiile corvine"), 
considerat "piatra de rezistență 
a colecției "Poesis" inaugurată 
de editura "Emia". Semnele lirice 
ale actualului număr al revistei 
aparțin poeților Nicolae Prelip- 
ceapu, Ionel Amăriuței, loan Barb, 
Teodora Bercea, Anne Marie So- 
rescu, Raluca Ghișa, Florica Faur 
și loan Vieru, cu care atât în cali
tate de poet, cât și de director al 
revistei "Contrapunct", Paulina 
Popa a realizat un amplu dialog.

Georgeta BÎRLA

Maria Voina, în altă ordine de 
idei, ne propune o poezie în care 
unui sentimentalism specific îi sub
stituie un realism dozat cu grijă 
pentru a nu cauza contextului ge
neral: "Pe-aici/ serile-mi cunosc 
glasul / mi-l știu de când eram mică 
/ și tot veneam pe la ele-n povești", 
Amintire (p. 56), dar o anume dra
mă sufletească nu totdeauna sufi
cient camuflată luându-și partea 
leului: "în seama cui / te lași suflet 

al meu / în seama cui/ a vântului 
pământului/ pecetluind cu amar 
buzele vremii/ a tăcerii-cuvântării/ 
urme-nșelate de umbletul sorții/ în 
seama / vrerii-ndoielii/în seama nu 
știu cui / și-n seama nimănui / su
flet al meu" //, în seama cui (p. 41). 
Am citat întregul fragment tocmai în 
ideea ilustrării modului în care po
eta înțelege să comunice cu noi. 
Interesantă mi s-a părut și o altă 
față a creației sale: cea în care se 
"ocupă" dă problema iubirii; fără 
efuziuni, fără tânguiri, ea notează,

19 sept. 1883 - a văzut 
lumina zilei, lângă Blaj, scriitorul 
român Ion Agârblcean'u, autor 
al schițelor "Fefeleaga", "Vîr- 
voara", "Dura lex", "Popa Man" și 
al romanelor "Arhanghelii", "Le
gea minții" și "Licean... odini
oară". (m. 1963)

20 sept. 1866 - s-a năs
cut, în satul transilvănean Hor- 
dou, poetul George Coșbuc. A 
întemeiat și condus câteva re
viste, printre care cele mai im
portante au fost "Vatra" (împre
ună cu I.L. Caragiale și I. Slavici) 
și "Sămănătorul" (editată în 
1901 împreună cu Al. Vlahuță). 
Din opera sa lite[ară fac parte 
volumele de versuri "Balade și 
idile", "Fire de tort", "Cântece de 
vitejie", poemele "Pașa Hassan", 
"O scrisoare de la Musselim- 
Selo", "Nunta Zamfirei", "Moartea 
lui Fulger", cea mai reprezen
tativă poezie rămânând "Noi 
vrem pământ", apărută în 1894 în 
revista "Vatra", fiind tradusă și 
în limbile franceză și spaniolă, 
(m. 1918)

21 sept. 1866 - s-a năs
cut prozatorul și eseistul englez 
H.G. Wells, unul dintre pionierii 
utopiei moderne de tip S.F. A de

Loc sfânt de cultură și spiri
tualitate românească, Mănăs
tirea Sinaia - supranumită "Ca
tedrala Carpaților" - datează 
din secolul al XVII-lea și repre
zintă identitatea istorică a ora
șului cu același nume, fiind 
prima construcție pe acest te
ritoriu.

Cel căruia i se datorează 
construcția mănăstirii este spăta
rul Mihail Cantacuzino. Cu prile
jul unui pelerinaj la locurile sfinte, 
acesta ajunge și la Muntele Si
nai, unde s-a rugat în Mănăstirea 
"Sf. Ecaterina". Impresionat de 
ceea ce a văzut, s-a hotărât ca la 
întoarcerea în Țara Românească, 
să construiască în munții noștri 
și să închine Sfintei Fecioare 
Maria o mănăstire care să poarte 
numele Muntelui Sinai.

Așa n-a născut Mănăstirea 
Sinaia a cărei construcție a înce
put în anul 1690 și a durat cinci 
ani, urmând ca în perioada 1842- 
1846 să se extindă prin înălțarea 
unei biserici noi (închinată Sfintei 
Treimi) și a unor chilii suplimen
tare. Arhitectura aparține stilului 
brâncovenesc, iar pictura în ulei 
a fost executată pe fond de aur 
mozaicat, în stil neobizantin. Prin 

și cu o oarecare resemnare dar 
și cu speranță, elegant redată în 
versurile: "vine și dragostea/ nu 
te-ngrijora/ dar așa-i pasul ei / 
mai mărunt mai încet/ circum
spect / cuțit împlântat într-o rană/ 
a sorții...", xxx (p. 47); iar când 
iubirea există e trădată de poetă 
în versuri de notabilă frumusețe: 
"De la o vreme/ toate-mi vin bine/ 
și soarele și verdele prin care/ 
respiră lumina/ și răspunsurile și 
întrebările/ și începutul și conti
nuările/ toate-mi vin bine/ și mă 
prind în jocul lor/ de-a mirarea și- 
a justificarea/ de-a fi și a nu fi", 
De la o vreme (p. 54).

Nu cu rost de concluzie, însă 
o remarcă se impune: Maria Voi
na nu scrie o poezie luminoasă, 
ci una care impresionează prin 
suplețea versurilor și mesajul 
unui Om către Oameni, care, în 
sinteză, ar putea să sune astfel: 
"Aceștia^>untem, să ne iubim și 
aproapele, dar să nu ne uităm 
nici pe noi... " însă, atuul poetei 
este valoarea creației sale, ceea 
ce ne îndreptățește să credem 
în destinul său literar.

Dumitru HURUBĂ

butat în 1895 cu romanul "Ma
șina timpului", căruia îi urmează 
"Omul invizibil", "Războiul lumi
lor", "Primii oameni pe lună", 
"Război în văzduh" ș.a. (m. 
1946)

22 sept. 1938 - s-a năs
cut Augustin Buzura, unul 
dintre cei mai reprezentativi ro
mancieri din literatura română 
postbelică. A debutat literar în 
1960 în revista "Tribuna" din 
Cluj, iar în anul 1963 își face 
debutul editorial cu volurpul de 
nuvele și povestiri "Capul Bunei 
Speranțe". Este laureat al Pre
miului Uniunii Scriitorilor pentru 
romanele: "Absenții" (1970), 
"Fețele tăcerii" (1974) și "Vo
cile nopții" (1980). Alături de 
acestea, din opera sa literară 
mai fac parte și "Orgolii", "Re
fugii" și "Drumul cenușiu".

24 sept. 1896 - s-a năs
cut, în localitatea St. Paul (Mi
nnesota), prozatorul american F. 
Scott Fitzgerald. Romanului 
de debut "Dincoace de Paradis" 
îi urmează "Cei frumoși și bles
temați", "Marele Gatsby" și 
"Blândețea nopții" - ultimele 
două bucurându-se de ecra
nizări remarcabile, (m. 1940) 

grija regelui Carol I, biserica ma
re a fost înzestrată cu energie 
electrică, fiind astfel prima bise
rică și mănăstire ortodoxă electri
ficată din țara noastră.

De remarcat în incinta mănăs
tirii sunt: • epitaful executat în 
perioada 1897-1900 de către Ana 
Roth (înregistrat și în catalogul 
UNESCO), lucrat cu acul și cu fir 
de aur și mătase colorată pe pân
ză de bumbac; • prima Biblie 
tradusă și tipărită în limba româ
nă la București în 1688, prin grija 
domnitorului Șerban Cantacuzi
no; • scaunele rezervate familiei 
regate, unul având blazonul regal 
și emblema "Nihil sine Deo" (Ni
mic fără Dumnezeu),, iar cel al 
reginei Elisabeta având încrus
tate inițialele E.D. (Elisabeta 
Doamna); • cavoul iui Tache io- 
nescu, prim-ministru în perioada 
primului război mondial.

Fiorul artei și al religiei îmbi
nat cu cel al istoriei străbat sufle
tul turistului care trece pragul a- 
cestei mănăstiri și care, oprindu- 
se pentru a aprinde o lumânare și 
a se reculege, rămâne cu amin
tirea unui loc de purificare spiri
tuală și de continuitate peste vea
curi. (C. G., G. B.)

MIME/IJ
Cum spectrul zilei 
pe aripi de fluturi 
ascuns Dumnezeu 
surâde 
în delirul 
esteticii

CORTINA DE FIER
Cortina de Fier 
s-a prăbușit.
A rămas cortina 
de fier vechi.
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Dear noi
Eu simt venind prin timp suprema clipă 

Ce nu mă lasă ca^să-mbătrănesc 
E ca un viscol tânăr sub aripă 

în care ceas de ceas mă risipesc

Cortegii lungi de nuferi și narcise 
In ochii tăi cu ele mă zidesc

Anticipând întinderi mari de vise 
Ascunse-n taina focului ceresc

Ridică-ți creanga tânără să crească
Prin curgerea prea plină de parfum
Lăsând eternei clipe să vestească

Ce-am năzuit de-atătea ori să-ți spun

Și lasă-ți floarea albă din cunună
Să cadă-n palma-ți caldă, s-o respir
Când aplecat pe ochiul de fântână 

îmi caut încă urma de copil.
David RUSU

Noapte se,funa
Contemplu Steaua Polară

Și mi se pare o ușă a cerului.
Pe asta nu mi-a trântit-o nimeni în nas!

PfKoeckfO, pâpașa de, tetnn
Mi-a povestit prietenul meu, Gianni Rodori, 
Cum Pinocchio, flămând, s-a crezut o clipă deștept 
Uitase că mintea-i poate fi oricând mâncată de carii- 
Și a investit o groază de timp într-un mare proiect. 
A început să mintă: nasul îi creștea lung și drept, 
A luat apoi legătura cu traficanții de lemne 
Care tare s-au mai bucurat, așa cred, pesemne. 
Dar nasul, crescând, a găurit o stea din cer 
Care era locașul Zânei, aceea ce-i Bună.
Nu s-a dezlănțuit nici o furtună 
Și nu s-a mișcat nimic prin aer. 
Căci Zâna nu l-a luat pe Pinocchio la rost. 
Traficanții de lemne și-au căutat un alt prost, 
Iar Pinocchio, rămas cu o mică avere, 
Și, sătul să țină al flămândului post. 
Și-a cumpărat brânză și bere 
Precum și un hambar plin cu pâine. 
Păcat că brânza, bună ce-i drept, 
Era dintr-un burduf din piele de câine.

Ciprian NICKEL 
. * JT

“- I ————— "1“s

Casa natală a poetului 
IXIîchita Stănescu "■

Casa natală a poetului Nichita Stănescu, situată în Ploiești, a fost 
cumpărată de Ministerul Culturii și va intra în patrimoniul Muzeului de 
istorie, urmând a fi restaurată și transformată într-o expoziție permanentă 
"Nichita Stănescu". “Faptul că statul român reușește să aducă acum casa 
în circuitul familial în primul rând și apoi în circuitul lumii, ne face să credem 
că nu trăim degeaba. Momentul are mai multe semnificații. în primul rând 
familia poetului trăiește, surorile trăiesc, e o restituție a întregului mecanism 
uman care a născut poetul", a declarat la semnarea contractului de 
vânzare-cumpărare ministrul Culturii, Ion Caramitru.

Ministerul Culturii negociază în prezent achiziționarea și a altor 
case pe care intenționează să le transforme în așezăminte memoriale.^

JĂRUTUL
Am extras menta 
sărutului 
din ulcioarele 
arșiței.

ARDEREA DE TOI
Ai avut insomnii 
în febra heruvilor? , 
Acolo, presus 
doar cenușile 
cântă!

Eugen EVU
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• Vând automacara 12,5 
tone. Informații tel. 063/ 
215198, fax: 063/215802.

• Vând Citroen BX19, RD,

VANZARl Jjfr.
CUMPĂRĂRI F

• Societate comercială din 
Deva caută pentru închiriat 
spațiu situat la parter, cu grup 
social, suprafața 20-30 mp. 
Telefon 234250. (5929)

• Caut să închiriez garsonieră 
în Deva. Telefon 271431. (5109)

PIERDERI DECESE

• Vând casă în Totești (lângă 
Hațeg), nr. 52. Informații la 
domiciliu sau la telefon 211541 
după ora 16. (6000)

• Vând casă mare, încălzire 
centrală, Dacia break 1989. 
Telefon 261648. (5009)

• Vând casă cu 4 camere, 
încălzire centrală pe gaz, curte, 
grădină, preț avantajos. Telefon 
770784.(5927)

combi, Diesel, fabricațe 1986, 
înmatriculat, stare deosebită, 
094898284 (5710)

• Vând urgent tractor chine
zesc, 18 CP, fabricație 1998, cu 
cabină ș> plug, sat Costești, nr. 
130. (5713)

• Vând Dacia 1300, carte 
identitate, numere noi, Peștișu 
Mic, 29. (6033)

• Vând Dacia 1300, stare

OFERTE DE 
SERVICII

• Vând apartament Gojdu, 
Aleea Crinilor, bl. E 13, etaj 2, 
fără balcon, îmbunătățiri, 70 
milioane, negociabil. Telefon 
231715. (5033)

• Vând casă, toate facilitățile, 
16 Februarie, 11. Telefon 
234101. (5040)

• Vând urgent apartament 
două camere, decomandat. 
Telefon 625700. (5044)

• Vând casă, grădină, anexe 
în localitatea Zam, nr.55. (5104)

• Vând apartament 3 camere 
Deva, ultracentral, etaj 2. Tele
fon 212180. (5102)

• Vând apartament două 
camere, etaj 1, Simeria, Teilor. 
Telefon 261102. (5050)

• Vând garsonieră ultra
central, zona Pieței. Telefon 
233283. (5049)

• Vând casă, anexe, grădină 
mare, teren agricol, livadă, 
pădure. Tătărăști, nr. 126, 
Burjuc. (5114)

• Vând casă, Peștișu Mare, 
209. Informații Orăștie, tel. 
242172 (5701)

• Vând apartament 4 camere, 
confort 1 cu îmbunătățiri. Orăș
tie, str. Mureșului nr.21, bloc 21, 
ap.7, tel. 247979, după ora 20.

• Vând casă cu grădină, 
Ludești, nr. 63. Informații Orăș
tie, tel. 242288 (5709) ’

• Vând casă tip vilă, poziție 
excepțională, patru camere, 2 
băi, gaz, apă, canal, 1500mp, 
Orăștie, tel. 241312, 247353 
(5712)

• Vând casă Cinciș-Teliuc, 
Aleea Zorilor, 8, tel "'38347, 
negociabil. (6034)

• Vând apartament 2 camere, 
în Călan, str. Pieței, bloc 1, sc. C, 
ap. 44, parter, posibilități priva
tizare. Informații tel. 770369, 
între orele 8-16. (5813)

• Vând Ifron 204 D, reparat 
capital, înmatriculat, neexploa
tat. Telefon 260936. (5981)

• Vând Skoda 120 L și apar
tament 2 camere, posibilități 
privatizare. Tel. 623290, între 
orele 17-20. (5030)

. • Vând urgent Peugeot J5, 
1,5 tone, an fabricație 1988, 
preț negociabil. Telefon 261381. 
(5018)

• Vând tractor import Austria, 
45 CP, stare bună, preț 23 
milioane, negociabil. Telefon 
622298 sau satul Boz, nr. 187, 
comuna Brănișca. (5028)

• Vând Dacia 1300, stare 
foarte bună. Relații la telefon 
214771. (5039)

• Vând Dacia 1100, stare 
bună, televizor alb-negru Sirius 
nou, butoi stejar 120 litri nou, 
manta piele. Telefon 212988. 
(5105)

• Vând Audi 100 înmatriculat, 
eventual talon și Audi 80 neîn
matriculat, ambele fabricație 
1998. Crișcior, telefon 656458. 
(5112)

foarte bună. Informații Călan, 
tel. 731782 (6028)

• Vând ARO 243, Diesel, preț 
2600 DM, negociabil. Tel. 
720481 (6026)

• Vindem și montăm orice tip 
de parbrize și geamuri .auto. 
Relații Complex Eurovenus, 
boxa 9. Telefon 219167. (5902)

• Vând oțel beton <j> 6 = 2965 
!ei/kg, <|> 8, 10,12 - 2805 lei/kg. 
Telefon 213637. (5972)

• Vând mașină cusut nouă, 
butoaie tablă, menghină banc, 
sobă "Vesta". Tîmpa, 122. (5003)

• Vând televizor, motocul- 
tivator, congelator, bicicletă 
medicală, aparat vibromasaj, 
uscător rufe, presă călcat len
jerie. Telefon 212463. (5004)

• Cumpăr sau închiriez garaj 
pentru autoturism. Telefoane 
219232, 092/281895. (5029)

• Vând calculator 686 P 200, 
preț convenabil. Telefoane 
217471, 221088. (5103)

• Vând televizor color Sony. 
Telefon 213919, după ora 20. 
(5107)

• Vând pisoi Birmanezi. Tel. 
230656. (5930)

• S.C. Ana Exim S.R.L. Deva 
comercializează sobe de tera
cotă prin comandă la tel. 054/ 
620411. Se asigură transportul. 
(5111)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (95.000 lei), 
video, satelit. 092368868. (OP)

• S.C.Piscicola SA Sibiu 
vinde zilnic pește proaspăt. 
Informații la tel. 069/?’’9297 
(6024)

• Vând ușă stejaF pentru 
apartament, acordeon Parot, 96 
bași. Tel. 094898284 (5710)

• Vând calorifere aluminiu, 
noi, din import, sub prețul 
pieței. Tel. 094812879 (5711)

• Vând urgent 200 elemenți 
calorifer fontă. Tel. 651048 
(8543)

• Doriți să câștigați între 150- 
200.000 lei/zi? Sunați la 092/ 
477097. (5993)

• Etanșăm uși și ferestre 
din lemn cu cheder din 
cauciuc. Avantaje: împiedică 
pătrunderea prafului și a cu- 
renților de aer. Garanție 5 ani! 
Informații la telefon 215199. 
.(5928) '

• Firmă distribuitoare de 
dulciuri angajează agenți co
merciali. Trimiteți C.V., pe adre
sa S.C.Fundy Românie, S.R.L., 
C.P. 1110, ap.1, Cluj Napoca. 
Data limită 25 septembrie. 
(5032)

• S.C. Rio Soft Drinks S.A 
Timișoara, punct de lucru Deva, 
str. Apuseni nr. 1, județul Hune
doara angajează agent co
mercial. Condiții: permis auto B, 
C, vârsta maximă 35 ani. Inter
viul în 18 septembrie 1998, ora 
12. (5024)

• Execut la domiciliu confecții 
și reparații din haine de piele și 
cojoace. Deva, str. Livezilor, nr.4. 
Telefon 215825. (5043)

• Caut femeie pentru îngri
jirea unei bolnave în comuna 
Hărău, nr.60. (5047)

• Societate comercială anga
jează familie pentru îngrijirea 
animalelor. Asigurăm cazare, 
masă. Telefon 092/225220. 
(OP)

• Angajez bucătar calificat, 
cu experiență. Salariul 
1.000.000 lei. Relații la telefon 
221113. (5110)

• Asociația Națională a Eva
luatorilor din România orga
nizează în perioada 19-31 
octombrie, la Deva, curs de 
formare de evaluatori. Infor
mații tel. 054/712046 sau 092/ 
356846 (6032)

• Pierdut carnet conducere 
pe numele Muntean Ovidiu 
Sorin. Se declară nul. (5115)

• Pietdut legitimație de ser
viciu pe numele Pușcă Elvira, 
eliberată de RAGCL Deva. O 
declar nulă. (5814)

Tjf.COMEMDRA.il
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• Un ultim omagiu celui care 
a fost un bun prieten

I

jSCUIMBURI de. 
H LOCUINȚE

• Schimb Dacia 1310 TX, 
1998 plus diferență cu apar
tament două camere. Telefon 
624311. (5127)

ÎNCHIRIERI

• Cedez spațiu comercial - 
Bulevardul Decebal Deva. închi
riez sau vând chioșc metalic - 
Piața Centrală Deva. Telefoane 
219300; 230793. (5042)

• Ofer de închiriat garsonieră 
mobilată. Telefon 212442. (5108)

• Inchiriem în zonă ultra
centrală spații pentru comerț, 
depozitare, producție și birouri. 
Telefoane 235800, 094/
595595. (5041)

• Medic tratez disfuncții sexu
ale, impotență, ejaculare ra
pidă, tratamentul 189000. 01 
6376273, 092 342629. (f)

• Cu autorizația nr. 15953 
eliberată de Consiliul județean 
Hunedoara s-a deschis activi
tatea brutărie din comuna Pui 
reprezentată prin Gruiescu 
Petru, având ca obiect produ
cere și comercializare produse 
de panificație. (5101)

• Primim și oferim împru
muturi în lei și valută. Condiții 
avantajoase și discreție totală. 
Telefoane 219320; 092/373178; 
094/504174. (5045)

• Cooperativa Arta Populară 
organizează licitație pentru 
vânzarea unui camion Sa- 
viem, 6,5 tone. Licitația va 
avea loc în data de 
24.09.1998, pentru sistemul 
cooperatist și în data de 
30.09.1998, cu participarea 
firmelor din afara sistemului 
cooperatist. Informații la tel. 
718234 (6035)

• S.C. Mercur SA Brad orga
nizează licitație în data de 
25.09.1998, ora 10, pentru 
închirierea spațiului situat în 
Brad, bloc 6, parter. Informații 
tel. 650958 (8545)

• Cu lacrimi în ochi și adân
că durere în sufletele noastre, 
anunțăm trecerea a 7 ani de 
când scumpul nostru fiu și soț

ȘOMAN IOVITĂ (DOREL)
ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Oricâți ani vor trece și la orice 
depărtare am fi, amintirea ta 
va rămâne veșnic vie în sufle
tele noastre. Liturghia și paras
tasul de pomenire vor avea loc 
la Biserica din Ohaba, co
muna Lăpugiu, duminică, 
20.09.1998. Dumnezeu să-l 
odihnească! (6036)

SICOII0AN
de 39 ani, din Crișcior. Iți voi 
păstra o vie amintire. Mircea 
Marian. (5113)

• Colegii din comparti
mentul economic al SM Brad 
sunt alături de directoarea 
economică, Mariana Moldo
van, în momentele de mare 
durere pricinuite de moartea 
tatălui

NICOLAE GRAMA
(8544)

• Soția Preja, copiii Victor și 
Anișoara, ginerele Nelu, nora 
Floare, nepoții Lucian, Victor, 
Luca, Ciprian mulțumesc tutu
ror rudelor, prietenilor, veci
nilor care au fost alături de ei, 
la greaua încercare pricinuită 
de moartea aceluia care a fost 
un bun soț, tată și bunic

LUCIAN FONA
din Nălați, în vârstă de 69 ani. 
(5811)

Vremea va fi schimbătoare, 
1/ni IM lA nebulozitatea se va accentua în 

regiunile vestice, nordice și cen
trale. Local va ploua. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări 
în regiunile extracarpatice. Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 14 grade, iar cele maxime între 14 și 24 de grade.

SC SCORPION COMPANY

EXIM SRL
vinde prin depozitele situate în:

♦ Hunedoara, Strada C-tin Bursan, nr. 1
♦ Complex Eurovenus Sântuhalm Stand nr. 1

următoarele produse la prețuri fără concurență: 
Parizer porc import Ungaria 
Parizer pasăre import Ungaria 
Parizer curcan import Ungaria 
Pui Grill import Ungaria 
Pulpe pui import Ungaria 
Ouă 
Ulei

17.000 lei/kg 
17.000 lei/kg
17.000 lei/kg 
17.837 lei/kg 
18.000 lei/kg

La cantități ce depășesc 1 tonă se negociază și se distribuie la client. 
Căutăm distribuitori.
Relații la telefoanele: 717439. 718293.

Toate preferințele dus. legate de
PHILIPS PHILIPS

f

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

Tel. 004.054.222999 Fax: 004.054.222999

Direcția Generală de Muncă și 
Protecție Socială a județului » •

Hunedoara
cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 2 

organizează în data de 
12.10.1998, ora 10.00, concurs pen
tru ocuparea postului de șef corp 
control contribuții de asigurări 
sociale și fond șomaj.

Condiții de ocupare: studii superioare și o 
vechime în muncă de minimum 10 ani.
Informații suplimentare se primesc la oficiul sa
larizare clin cadrul instituției și la telefon 219155-

SC ATLAS REISEN 
SRL 

anunță concurs pentru 
ocuparea postului de 

’ contabil șef.
Condiții - studii economice; - 
diplomă de contabil autorizat; - 

vechime în muncă 5 ani. Informații 
tel. 232478 sau la sediul firmei din, 
Deva, str. Libertății bl.B 1, ap. 23.

Tjf.COMEMDRA.il
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12.05 Universul cunoașterii (do/r) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Dosarele istoriei 
(do/r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.30 Scena. Regia de 
teatru între text și pretext 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 131) 18.35 Stăpânul 
lumii (s. da, ep. 5) 19.00 Sunset 
Beach (s,ep. 305) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.00 
Justiție militară (s, ep. 30) 21.50 
Nimic sfânt (s, ep. 16) 22.45 Jurnalul 
de noapte

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 13.00 Natacha (s/r) 
14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 Em. 
pt. persoăne cu handicap 15.30 
Arhive românești (r) 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.00 Simba, regele 
Leu (d.a) 17.30 în flagrant 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 132) 18.35 Stăpânul 
lumii (d.a) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
306) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 Fitzcarraldo (f.a. 
Germania 1982) 23.40 Jurnalul de 
noapte

9.00 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 
Simba, regele Leu (d.a) 17.30 Medicina 
pentru toți: cancerul ovarian 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 133) 18.35 Stăpânul 
lumii (s. da) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 307) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Teatru TV: „Henric IV" 
23.10 Jurnalul de noapte 23.25 Cary 
Grant

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.) 15.00 Armenia și separatismul 
(do) 15.10 Limbi străine. Engleză 15.35 
Viață de câine (d.a) 16.00 Dragostea 
contează (s) 16.55 Santa Barbara (s, 
ep. 647) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele săptămânii 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
(mag.) 20.10 Natacha (s) 22.00 Crimă în 
Alaska (f.a. SUA ’95)

7.00 Știri 10.00 Știri 10.15 Iluzii (s, 
ep. 48) 11.10 Printre rânduri 
(talkshow/r) 12.20 A treia planetă 
de la soare (s/r) 12.40 Roata de 
rezervă (mag/r) 13.25 Planeta vie 
(sp. 73) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 89) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 6) 18.00 
Decepții (s, ep. 34) 19.30 Tucă 
Show 21.00 Pericol iminent (s, ep. 
2) 22.00 Viitorul începe azi (s, ep. 
24) 23.30 Cuiul din pantof 
(talkshow)

9.10 Profeții despre trecut (r) 9.55 
Tânăr și neliniștit (s/r) 10.40 Indiana 
Jones și arca pierdută (f/r) 12.30 Lumea 
filmului (r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Procesul etapei (r) 14.20 Reforma la 
români (r) 15.00 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep. 124) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Suflet de femeie (s) 18.45 
Știrile PRO T(V 19.20 Chestiunea zilei 
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Planeta 
condamnaților (thriller SF SUA 1992) 
22.35 Știrile PRO TV 22.40 Chestiunea 
zilei 22.50 Seinfeld (s, ep. 152) 23.30 
Audiența națională (talkshow)

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, ep. 35) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Christine Cromwell: 
,,ln Vino Veritas" (f.a. SUA 1990) 
22.00 Fotbal Premier League: 
Balckburn - Chelsea (d) 23.45 High
lights Premier League
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9.00 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 16.00 
Conviețuiri 17.00 Handbal masculin 
România - Ucraina în preliminariile CM 
d, Baia Mare 18.35 Stăpânul lumii (s. 
da) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 308) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Freud (s, ultimul ep.) 
22.10 Cu Ochii’n patru 22.45 Jurnal de 
noapte 23.00 Dintre sute de catarge

9.00 Justiție militară (s/r) 10.00 în fața 
dv. (r) 11.00 Sporturi extreme (do/r) 
11.30 Scena politică (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 13.00 Nimic sfânt (s/r) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Franceză 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Dragostea contează 
(s, ep. 15) 16.55 Santa Barbara (s, 
ep. 648) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) Doi contra doi 19.10 Dosarele 
istoriei 20.10 Natacha (s, ep. 40) 22.00 
Teatru liric. Generații de interpreți

9.00 Teleenciclopedia (r) 9.50 Un 
cântec pentru fiecare 10.00 Avocatul 
poporului (r) 11.00 Comorile lumii (do/r) 
11.30 Mapamond (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.00 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 14.00 Em. în limba 
maghiară 15.00 Bogăția prinților saudiți 
(do) 15.10 Limbi străine. Germană 
15.35 D.a. 16.00 Dragostea contează 
(s, ep. 16) 16.50 Santa Barbara (s, ep. 
649) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.10 Contemp Art. Brâncoveanu 
și secolul XXI 20.10 Natacha (s, ep. 
41)21.00 Pentru dvs., doamnă!

9.00 Magazin sportiv 10.00 Un secol 
de cinema: Cary Grant (r) 11.00 Sporturi 
extreme (do) 11.30 Cultura în lume (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 Medicina 
pentru toți (r) 14.00 Em. în Ib. germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă 15.35 
Viață de câine (d.a) 16.00 Dragostea 
contează (s, ep. 17) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 Ceaiul de 
la ora 5 19.10 Față-n față cu autorul
20.10 Natacha (sj 21.00 în fața dvs. 
22.00 Woyzeck (dramă Germania 
1979) 23.30 Lumea sportului

7.00 Știri 7.10 Dimineața devreme 
(mag.)IO.OO Știri 10.15 iluzii (s, ep. 
49) 11.10 Pericol iminent (s/r) 
12.05 Viitorul începe azi (s/r) 13.10 
Fără limită 13.25 Planeta vie (ep. 
74) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 90) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 7) 18.00 
Decepții (s, ep. 35) 19.30 Tucă 
Show 21.00 Armistițiul (dramă 
Franța/ltalia/Elveția 1996) 23.00 
Știri/Sport 23.30 Schimbul de 
noapte (talkshow) 1.10 Dallas (s/r)

7.00 Știri 7.10 Dimineața devreme 
(mag.) 10.00 Știri 10.15 iluzii (s, ep. 
mag.) 11.10 Armistițiul (f/r) 13.00 
Constelația Cinema (r) 13.25 
Planeta vie (ep. 75) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep.' 
91) 16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 8) 18.00 Decepții (s,ep. 36) 
19.30 Tucă Show 21.00 Furnicile 
ucigașe (f. horror SUA 1996) 
23.00 Știri/Sport 23.30 Anchetă. 
Realizator Dana Deac 0.30 Vedeta 
în papuci. Realizator Florin 
Condurățeanu

7.10 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Iluzii (s, ep. 51)
11.10 Anchetă (r) 12.20 Vedeta în 
papuci 12.50 Sâmbete și zâmbete 
(r) 13.25 Planeta vie (ep. 76) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkșhow) 15.30 Dallas (s, ep. 92) 
16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
9) 18.00 Decepții (s, ep. 37) 19.30 
Tucă Show 21.00 Procurorul (s, 
ep. 2) 22.00 Nightman (s, ep. 3) 
23.00 Știri/Sport 23.30 Pericol din 
umbră (thriller SUA 1994) 1.10 Dal
las (s/r)
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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 
Emisiune în Ib. germană 17.00 Portret în 
oglindă: Aurel Giroveanu 17.30 
Mapamond 18.00 Animaniacs (d.a); 
Casa plină (s, ep. 17) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 309) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 Armata 
faraonului (f. război SUA 1995) 22.45 
Jurnalul de noapte

8.25 Lumină din lumină (r) 9.00 Freud 
(s/r) 10.00 Dintre sute de catarge... 
(r) 11.00 Comorile lumii (do/r) 11.30 
Timpul Europei (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 12.50 Cu ochii’n 4 (r) 
14.30 TVR Cluj-Napoca 15.00 Mira
colul chilian (do) 15.10 Limbi străine 
pentru copii: Italiană. Engleză 16.00 
Dragostea contează (s, ep. 18) 16.55 
Santa Barbara (s, ep. 650) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 
Universul cunoașterii 19.10 Arhive 
românești 19.40 O jumătate de oră cu 
P. Goma (ep. 11) 20.10 Natacha (s)

7.10 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Iluzii (s, ep. 52)
11.10 Procurorul (s/r) 12.05 Night
man (s/r) 13.10 Fără limită 13.25 
Planeta vie (ep. 77) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Hombres - Războiul 
sexelor (s, ep. 67) 15.30 Navarro 
(s, ep. 14) 17.00 Caracatița 2 (s, 
ep. 6) 18.00 Decepții (s, ep. 38) 
19.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 3) 
20.00 Detectivi la Malibu (s, ep. 3) 
21.00 Regulile jocului (co. SUA 
’82) 23.30 Twin Peaks (s, ep. 19) 
0.30 Dublă trădare (thriller SUA 
1995)
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9.05 Tip-Top, Minitop! (em. pt. copii) 
10.05 Anna balerina (s) 11.00 20 de 
dolari (dramă SUA.1993) 12.30 
Ordinea publică (do) 13.30 Ecranul 
(mag.) 14.30 Turnul Babei (mag.) 16.30 
Povestirile lui Donald Rățoiul (d.a) 
16.55 Star Trek (s, ep. 70) 17.45 
Baywatch (s, ep. 164) 18.30 Sabrina, 
vrăjitoare la 16 ani (s, ep. 2) 18.55 
Teleenciclopedia 19.45 Săptămâna 
viitoare 19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 Cer întunecat (s, 
ep. 14) 21.30 Mare ți-e grădina! (div.) 
22.35 Anna Karenina (dramă SUA 
1935)

8.05 D.a. (r) 8.30 Lumea sălbatică a 
animalelor (do): Pisica de mare 9.00 
Comorile lumii (do) 10.35 Documente 
culturale (do) 11.30 TVR Timișoara 
14.00 Dinastia Cleopatrelor (s, 
Anglia ’82, ep. 1) 14.50 Bijuterii 
muzicale 15.35 Viață de câine (d.a) 
16.00 Dragostea contează (s) 16.55 
Santa Barbara (s) 17.40 Tradiții 
18.00 Serata muzicală 19.00 Club 
2020 19.30 Teatru TV prezintă: 
,.Weekend de adio” 21.55 Ateneu 
22.30 în plină acțiune (s/r)

9.00 Denver, ultimul dinozaur 
(d.a) 9.25 Noile aventuri ale lui 
Flash Gordon (d.a)10.00 între 
prieteni 11.00 Mileniul III: spaime, 
soluții, speranțe 12.00 100 de 
grade Celsius (talkshow) 13.00 
Fete de provincie (s, ep. 3) 13.30 
Constelația Cinema 14.00 Magazin 
sportiv 15.00 Fotbal Ceahlăul - 
Rapid (d) 17.00 Pe cont propriu 
(s, ep. 3) 18.00 Decepții (s,ep. 39) 
19.30 Sâmbete și zâmbete (div.) 
20.00 Nash Bridges (s, ep. 35) 
21.00 încredere trădată (dramă 
SUA 1997) 23.30 Cronici 
paranormale (s, ep. 41)

9.10 Suflet de femeie (s/r) 9.55 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.40 Planeta
condamnaților (f/r) 12.30 Seinfeld (s/r) 
12.55 Știriie PRO TV 13.00 Audiența 
națională (r) 14.00 Punctul pe i (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep.
125) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.45 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV 
20.30 Spitalul de urgență (s, ep. 3) 21.30 
Pensacola - Forța de elită (s,e p. 13) 
22.15 Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Veronica (s, ep. 3) 23.00 Știrile 
PRO TV / Profit 1.20 Seaquest (s, ep. 39)

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 11.00 Gesturi însemnate 
(s, ep. 3) 11.45 Pensacola - forța de elită 
(s/r) 12.30 Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Profesiunea mea, cultura 
(r) 14.20 Urmărire generală (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep.
126) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.45 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV 
20.30 Bella Mafia (dramă SUA 1997, p. II) 
22.15 Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Nebun după tine (s, ep. 3) 
23.00 Știrile PRO TV/Profit 23.30 Pro și 
contra cu Octavian Paler

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 11.00 Bella Mafia (f/r)
12.30 Nebun după tine (s/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 14.20 Am întâlnit și români 
fericiți (r) 15.00 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Suflet de femeie (s) 18.45 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose Place (s, 
ep. 94) 21.30 Nikita (s, ep. 29) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 3) 23.00 
întâlnire cu presa / Profit 1.00 
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 (s, ep. 36) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Rivalii (do) 21.15 
Poveste cu stafii (f. gr. SUA ’82) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe; în 
spatele ușilor închise (talkșhow)

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, ep. 37) 18.00 Călătorii 
în lumi paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Un alt 
început (s, ep. 15) 21.15 Dragoste și 
glorie (dramă SUA 1993) 23.00 Știri 
0.00 Starea de veghe; Foc încrucișat 
(talkshow)

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, ep. 38) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.30 Masada (s, ep. 8)
21.15 Viață la limită (dramă SUA 
1997) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 11.00 Beverly Hills (s/r) 
11.45 Melrose Place (s/r) 12.30 Fiica 
oceanului (s) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 întâlnire cu presa (r) 15.00 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.00 Nano (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Urmărire generală 
17.50 Reforma la români 18.45 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Ultima frontieră (s, 
ep. 13) 21.30 Mâna (f. horror SUA 
1981) 23.30 Știrile PRO TV 23.50 
Chestiunea zilei / Prima pagină

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, ep. 39) 18.00 Călătorii 
în lumi paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Atingerea 
îngerilor (s, ep. 40) 21.15 Momentul 
despărțirii (dramă SUA ’97) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

8.35 Mica sirenă (d.a) 9.00 Ciberkidz 
(s) 9.30 Tarzan’s Secret Treasure 
(La.SUA 1941) 11.00 ProMotor 11.30 Am 
întâlnit și români fericiți 12.00 Punctul pe 
i (talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Dragul de Raymond (s) 13.30 Tom 
Show (s) 14.00 Generația PRO 15.45 
Echipa mobilă 16.30 Lumea filmului 17.00 
Pro Fashion (mag. de modă) 17.30 
Conan (s) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Specialiștii (s, ep. 4) 21.00 Academia de 
poliție (s, ep. 4) 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 O campanie cu cântec (satiră 
politică SUA 1992)

8.00 Lumea lui Eric (show. pt. copii) 
8.30 Apărătorii galaxiei (d.a) 9.00 A 
doua familie (do) 9.30 Inspectorul 
Gadget (d.a) 10.00 Prințul Valiant 
(d.a) 10.30 Adună-ți gândurile (s) 
11.00 Aventurile lui Rocko (d.a) 11.30 
Eurofotbal (emisiune sportivă) 13.00 
Preview Premier League 13.15 Fotbal 
Manchester United - Liverpool 15.00 
Ultimul cântec (thriller SUA 198.0) 
17.00 Zona M (em. muzicală) 18.00 
911: Apel de urgență! (s) 19.00 Știri 
19.45 La limita legii (f.a SUA ’89) 
22.00 Centennial - Legendele din 
lumea nouă (s, ep. 11) 23.00 Știri

Z o

CM

8.30 Lumină din lumină 9.05 D.a 
10.00 Merg pe mâna ta (s, ep. 4)
10.45 Biserica satului 11.00 Viața 
satului 14.30 Video Magazin 15.00 
Serial de călătorii (do); Omul nu e 
Dumnezeul Africii 15.45 Super g3| 
Show 16.30 Aladdin (d.a) 16.55 Fotbal 
Divizia A: Gloria - FC Argeș (d) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 7 zile în România 
21.00 Viu sau mort (f.a SUA 
1988)22.55 Pariul trio - cursă hipică 
23.00 D-na King, agent secret (s, ep. 
38) 23.50 Fotbal Mondial ’98 (mag. 
sportiv)

8.30 Lumea sălbatică a animalelor 
(do) 9.30 Ferestre deschise (do) 
10.35 Cinematograful vremii noastre
13.30 Creanga de Aur (do) 14.00 
Dinastia Cleopatrelor (s, ep. 2) 14.50 
Vitrina personajelor de operă 15.10 
Din albumul celor mai frumoase 
melodii populare 15.35 Viață de câine 
(d.a) 16.00 Dragostea contează (s) 
16.55 Santa Barbara (s) 17.40 La 
izvor de dor și cântec 18.00 Alo, tu 
alegi! 19.00 în plină acțiune (s, ultimul 
ep.) 19.45 Clepsidra cu imagini 20.00 
Ultimul tren 21.00 Sportmania: Atletism 
CM de semimaraton (Uster, Elveția; 
Fotbal AC Parma - Juventus Torino) 

17.45 Pe cont propriu (s/r) 8.30 
Spirit și credință (em. relig.) 9.00 
Animal Show (s) 9.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 9.50 Mighty 
Max (d.a) 10.30 Poveștile 
prietenilor 11.30 Telemeridiane 
12.00 Printre rânduri (talkshow) 
13.30 Enciclopedia TV 14.00 
Duminica în familie (mag.) 18.00 
Decepții (s, ep. 40) 19.30 A treia 
planetă de la Soare (s) 20.00 E 
rândul meu (co. SUA ’80) 21.45 Un 
act de voință (dramă SUA ’97, p. 
III) 22.45 Fotbal Club Antena 1 
(talkshow sportiv)

8.00 Căpitanul N (d.a) 8.30 Toți câinii 
merg în rai (d.a) 9.00 Super Abraca
dabra /Mowgli (s) 11.00 Doctor în 
Alaska (s) 12.00 Profeții despre trecut 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 O 
propoziție pe zi 13.05 Dragul de 
Raymond (s) 13.35 Tom Show (s) 14.00 
Chestiunea zilei 15.00 Auto MP de For
mula 1 al Luxemburgului (d) 17.00 
Buffy, spaima vampirilor (s, ep. 4) 18.00 
Beverly Hills (s) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Ally McBeal (s, ep. 4) 21.00 
Silverado (wes-tern SUA ’85) 23.25 
Știrile PRO TV 23.30 Procesul etapei

7.00 Kagemusha (f/r) 9.00 Sport
9.15 Oxigen 9.30 Camel Trophy - 
Țara de Foc 9.45 Arte marțiale 10.00 
Volei 10.30 Motor Sport Magazin 
11.00 Baschet Finale celebre 12.00 
WNBA Action 12.30 Fotbal american
14.30 FIFA Mag. 15.00 Fotbal (rez. 
Germania) 16.00 Povestea Diviziei 
A 16.30 Italia în 7 zile 17.00 Fotbal II 
Calcio (d) 19.00 Retrosp. sportivă a 
săpt. 19.15 Faza zilei 19.30 Fotbal 
(rez. Germania) 20.30 Fotbal 
Campionatul Spaniei (d) 22.30 Se
crete (dramă SUA ’82)



11 * Cumpărătorii ItU trebuie să meargă cu girau fii la bancă, CEC, notariat etc,contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
• • - Cea mai mică dobândă (3,9% pe lună) numai la soldul rămas.
• 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 II! PENTIUM 233,300,400 MHz..., AMD, CYRIX,... 

Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme

GoldStar
0 îndesit

SATU MARE

NUMAI
PRIN IMCOMEX

întotdeauna cu un pas în fata
r

Magazine în jud. Hunedoara:
'“c DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 

ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496
213222

S.C.VliROMt’l-nil’IASKLSIHliS )
Importator direct

Vindem îmbrăcăminte second hand, de 
sezon, calitate deosebită.

Relații: Sebeș - Aibă, b-duiLucian Biaga, nr. 11, tei: 058/ 
* 731636; 094/661972.

(tardoline
Șindrile 
bituminoase pentru 
acoperișuri pe bază 
de fibră de sticlă

Elastice și flexibile 
Rez istente la apă, 
coroziune, mgină
Se montează ușor, fără 
scule speciale 
Dimensiuni: benzi de 
l m lungime x 0,34 ni 
lățime

Membrane de 
hidroizolație din 
bitumuri aditivate 
cuAPPsauSBS

Rezistență mărită la 
razele ultraviolete și la 
îmbătrânire
Flexibilitate bună la 
temperaturi scăzute 
Aplicare nepoluaiită. 
in o n o s t r n t sau 
multistrat
Dimensiuni: suluri de 
10 m lungime x I m 
lățime

Ondulane
Plăci ondulate din 
fibre organice 
impregnate cu 
bitum, pentru 
acoperișuri și pereți 
exteriori

Ușoare, elastice, 
rezistente
Se montează simplu și 
rapid
Nu conțin azbest
Dimensiunii: 2 m 
lungimex 0,95 ni lățime

Distribuitor autorizat:

BOBSTAR PROD
Hunedoara

Str. Laminatorului, nr. 3/35, bl. 20
' Tel./Fax: (054) - 711.701__________

Onduline Materiale de Construcții S.R.L
Bd. I.C.Brătianu nr. 44, Sc. C, Et.2, Ap. 17-18, Sector 3 

Tel: (01) -310.1275; 310.1328; 311.0563; Fax: (01) - 311.0353
București

I SC ÂRTÎc’sĂ GĂESTl’:
£

Depozit și magazin Hațeg
I Vinde en-gros și en-detail și în rate | 
| frigidere, congelatoare, la cele mai mici | 
I prețuri pentru persoane fizice. |
I Avans minim 10%, 24 de rate I

Hațeg, str. Progresului, nr. 2, telefon I 
I 770369, între orele 8-17.
l_ _ _:__ —___ ____—_____________ i

REGIA AUTONOMĂ DE 
INTERES LOCAL 

HUNEDOARA
lNUNȚĂ:

Organizarea licitației directe pentru 
închirierea spațiului comercial situat în 
Hunedoara, str. G. Enescu, nr. 9, în supra
fața totală de 73,50 mp. Profil de acti
vitate: comercializare mărfuri industriale - 
articole sport.

Licitația va avea loc în data de 7 octom
brie 1998> ora 10, la sediul R.A.I.L. Hune
doara, Bd. Republicii nr. 5.

Relații suplimentare privind depunerea 
ofertelor se pot obține la sediul regiei, 
camera 2 sau la telefon 711554.

în caz de neadjudecare, licitația se va 
repeta în data de 14 octombrie 1998, ora 
10.

Y-------- ------------------------- - . _ __________ .

CASA AUTO TIMIȘOARA
partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Merccdcs-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

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.

O lume/lâkîndemâna ta
# proiectare pagini WEB; ?
& e-mail;
# telnet / ftp,
# servicii tehnice și comerciale;
# dealer autorizat: OPTIMA. RISO, COMPAREX, INN0TEC 

de ani de experiență sunt garanția
calității serviciilor noastre, 

0 CU NOI PE AUTOSTRĂZILE INFORMAȚIEI!

St R\ ICI.

Tel: 054/213357, 214121 
http://www.iiruc.ro 
e-mail: deva@deva.iiruc.ro
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