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Diplomă de 
onoare a 

Consiliului 
Europei pentru 

comuna Geoagiu 
După cum ne-a informat ieri 

telefonic din Strasbourg (Franța) dl 
deputat Petru Șteolea, miercuri a avut 
loc la sediul Consiliului Europei din 
această localitate festivitatea 
decernării Diplomei de onoare pentru 
peste 40 de localități din țările membre 
ale consiliului. Printre acestea se 
numără și comuna Geoagiu din județul 
nostru. Decernarea diplomei s-a făcut 
sub egida Comisiei de organizare 
teritorială, putere locală și mediu a 
Adunării Generale a CE, vizând 
prezentarea localităților (au fost 
analizate 300 de propuneri) și 
activitatea anului 1997

La decernare au participat primarul 
comunei Geoagiu, dl Traian Gherghel, 
împreună cu consilierii loan Rob și 
Aurel Danciu. Seara a avut loc o 
recepție la primăria orașului. (NT.)
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CONSORȚIU DE 
SPRIJIN AL 

ZONELOR MINIERE -
LA PETROȘANI
Miercuri, 23 septembrie a c., a 

avut loc, la Petroșani - în prezența 
subprefectului Nicolae Segesvari, 
directorului general al ANDIPRZM, 
Horia Nițescu și a directorului adjunct 
al DGMPS a județului Hunedoara, 
Eugen Maniac r constituirea Con
sorțiului de sprijin al Zonei Miniere Valea 
Jiului. Este primul organism de acest 
fel din țară, cu atribuții precise în 
sprijinirea reconstrucției și dezvoltării 
zonelor miniere din acest mare bazin 
carbonifer al țării, în urma restructurării 
sectorului minier și disponibilizării masive 
de personal din domeniu,

Participanții la ședință 
reprezentanți ai autorităților locale din 
Valea Jiului, agenți economici, patroni 
de firme care vor fi membri fondatori 
ai consorțiului, în urma completării unor 
adeziuni speciale, au dezbătut statutul 
noii instituții, obiectivele și direcțiile de 
acțiune, urmărind ca încă din prima 
decadă a lunii octombrie a.c. să-și 
aleagă organele de conducere și să 
treacă la muncă efectivă, concretă.

Consorțiul de sprijin va acționa în 
paralel cu Colectivul zonal și Consiliul 
consultativ, în complementaritate cu 
ANDIPRZM, pentru diminuarea im
pactului social în zonele afectate de 
procesul restructurării mineritului în 
România. (D.G.)

Toamna se numără
"Toamna se numără bobocii" - 

se spune. Dar nu numai, 
adăugăm noi. Anotimpul frunzelor 
ruginii este perioada când om și 
natură dau măsura efortului 
primului și a rodniciei celeilalte. E 
vremea adunării recoltelor pentru 
lunile reci când pământul intră în 
repaus, așteptând renașterea din 
primăvară. Dar consumul 
alimentar nu ia pauză în timpul 
iernii, ba chiar anumite produse 
au mai mare căutare ca vara. De 
aceea, colectivități și familii intră, 
în perioada vară-toamnă, în febra 
pregătirii conservelor, stocării lor 
în depozite, beciuri sau cămări.

Dacă pentru conservele 
preparate din fructe de vâră, 
pentru bulion sezonul s-a în
cheiat, iar pentru a pune varza la 
murat încă n-a început, altele 
sunt în toi. Gospodinele mai pun 
încă murături, zarzavaturi pentru 
ciorbe și supe, mai fac zacuscă, 
gemuri, dulcețuri, siropuri ori 
compoturi din fructele găsite pe 
moment în piețe. Dar fiecare 
face cât poate și ce poate.

Aflâhdu-ne sâmbătă 19 și 
marți 22 septembrie prin piața 
centrală din Deva, am încercat să 
aflăm pulsul ei.

"Pentru a face aprovi
zionarea de iarnă, cheltuiești 
foarte mult - afirma dna Dorina

DBB

vremea capricioasă a afectat 
calitatea legumelor, mai merg să- 
mi cumpăr roșii, vinete, gogoșari. 
Ar trebui ca cei care vând să 
mai lase din preț pentru că vor 
rămâne cu ele pe tejghea. 
Oamenii nu au bani, abia își pot

borcanele

Ancheta săptămânii
Roșu. Piața a fost tot timpul plină 
de produse, dar calitatea a lăsat 
în multe cazuri de dorit. Gogoșarii 
ca să stea peste iarnă trebuie să 
fie sănătoși. Am căutat mult 
până când am găsiț de calitate.”

"Te lipsești mai bine de o 
porție de zacuscă dacă socotești 
cât costă - spune L.D. N-am 
făcut în acest an și nici una 
dintre cunoștințele mele n-a făcut 
cu toate că aceasta este 
mâncarea de post a românului."

“Foarte multe nu cumpăr din 
piață pentru că am din grădină 
cele mai multe produse - afirma 
dna Emilia Ranga. Dar cum

plăti taxele de întreținere, 
curentul, telefonul. Și apoi pe 
lângă legume, cât se mai chel
tuiește pe mâncare?"

"Mulți producători sau vizita
tori din piețe vând marfă 
depreciată. Am văzut în multe 
locuri roșii negre pe jumătate, 
care sunt și foarte toxice. "Dacă 
nu-ți convine, du-te și ia din altă 
parte"! - m-a poftit un producător 
de la masă" (R. Diana)

“Eu mi-am făcut o porție de 
zacuscă, având o parte din 
legumele necesare din propria 
grădină - spunea Luminița 
Medrea. Pentru cei care cumpără

totul din piață este mai greu."
“O aprovizionare de iarnă 

m-ar.costa foarte mult și nu-mi 
ajunge pensia pentru aceasta 
- mărturisea Ileana Răcătăian. 
Prefer să cumpăr periodic 
cele necesare. Atât cât pot."

Dar sunt cumpărători care 
au altfel de opinii. Dl llie H. 
afirma: “Stați numai o 
săptămână pe câmp și veți 
vedea cât e de greu. Cât se 
muncește până când ardeiul, 
spre exemplu, poate fi recoltat 
și valorificat. Eu nu am grădină, 
dar am avut ocazia să constat 
ajutându-mi un prieten. Numai 
lucrând efectiv în condițiile 
"oferite" de acea împrejurare 
își poți da seama de efortul 
depus, de cât îl costă pe țăran 
o producție. Eu nu țin parte 
gratuit producătorilor."

Anchetă realizată de 
Estera SÎNA, 

_______ Viorica ROMAN 
(Continuare în pag. 2)
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Clintirea
lui Clinton

Difuzarea pe PRO TV a 
mărturiei președintelui Bill 
Clinton în fața Marelui Juriu al 
magistraților americani a 
constituit un eveniment cu 
totul deosebit. Pentru, noi, 
românii, a fost o premieră 
absolută, întrucât recepționam 
declarațiile președintelui 
Clinton în același timp cu 
telespectatorii americani și cu 
alte milioane de telespectatori 
din întreaga lume.

Dar nu această premieră 
tehnică ne-a șocat - transmi
siunile prin satelit ne, pot oferi 
și alte surprize-, ci maniera în 
care s-au desfășurat "ostili
tățile”. în spiritul original al 
democrației americane, 
Marele Juriu l-a dezbrăcat pe 
Clinton de hlamiaa preziden
țială, l-a redus la calitatea de 
"simplu cetățean" - auziseră 
oare de "celebra” sintagmă a 
răposatului Ceaușescu? - și I- 
au "executat" cu întrebări 
pertinente, repetate până la 
hărțuire pentru aflarea 
adevărului. Adevăr pe care-l 
știau ambele părți, dar din 
care s-a spus cât s-a putut.

Episodul de care am 
vorbit mai sus face parte 
dintr-o acțiune mai largă 
vizând schimbarea președin
telui american. Pentru a fi 
îndepărtat din funcție înaintea 
expirării mandatului, preșe
dintele trebuie să se facă 
vinovat de o faptă gravă. Așa 
cum a fost cea a ex-preșe- 
dintelui Nixon, care a consimțit 
la instalarea de microfoane la 
sediul partidului advers.

Lui Bill Clinton nu i s-a 
găsit o vină similară. Totuși, 
adversarii politici au căutat 
acul în carul cu fân și s-au

Tiberiu iSTRATE
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Simpozion științific 
internațional ia Deva

Ieri, a debutat la Deva cea 
de a VII-a ediție a simpozionului 
științific internațional ,,Dies 
Traiani", organizat de Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane 
Deva, Muzeul Național de Istorie 
al Transilvaniei Cluj-Napoca, 
Muzeul Regiunii Porțile de Fier 
Drobeta Turnu-Severin, sub egida 
Ministerului Culturii și a Comisiei 
Naționale a României pentru 
UNESCO. Simpozionul este 
consacrat împlinirii a 1900 de 
ani de la încoronarea lui Traian 
ca împărat al Imperiului Roman, 
moment sărbătorit în toate țările 
latine (inclusiv la UNESCO}. La 
cea mai importantă manifestare 
de acest gen din România 
participă specialiști în istorie din 
țară și din străinătate, cu o serie 
de comunicări științifice și vizite 
documentare in cele mai 
reprezentative zone hunedorene 
purtătoare ale vestigiilor romane.

Participanții la această 
ediție au fost întâmpinați, în

cadrul deschiderii oficiale, cu 
adecvatele cuvinte de salut de 
către reprezentanți ai Prefec
turii, Consiliului fudețean, 
Inspectoratului pentru Cultură 
și Primăriei Deva. Primele 
evocări și comunicări au fost 
prezentate de Adriana Rusu 
Pescaru - Deva, Victor Iancu, 
Lucia Marinescu, Liviu 
Mărghitan - București, Sylvie 
Dardaine - Paris, Maria 
Basarab - Deva și Corneliu 
Stan - Austria, acestea fiind 
urmate în a doua parte a zilei de 
o vizită documentară la 
complexele romane Micia și 
Germisara.

Astăzi simpozionul continuă 
cu alte comunicări și vizite 
documentare la Aquae și Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, ulti
mele două zile (sâmbătă și 
duminică} ale manifestării 
desfășurăndu-se la Drobeta 
Turnu-Severin. (G.B.)

Piața din Petroșani este bogat aprovizionată cu 
diverse produse.

Foto: Anton ȘOCA CI

' ÎN ZIARUL DE AZI:
• Viața Hunedoarei • Viața 

culturală • Programe săptămânale 
Jî • *1ică șl mare publicitate )

O întrebare pusă de producătorii agricoli 

CÂND VIN, TOTUȘI, 
SUBVENȚIILE PENTRU 

SĂMÂNȚĂ?
Postul telefonic 241071, având 

ca abonat Filiala din Orăștie a 
Semrom Timișoara, este mereu 
fierbinte în aceste zile când 
sămânța de grâu are cea mai mare 
căutare, găsindu-ne în plin sezon 
de semănat. Miercuri dimineața, la 
prima oră, am avut șansa să-l 
prind, după câteva încercări, pe dl 
ing. Mircea Filip, directorul firmei 
amintite, cu care am purtat o 
scurtă discuție în legătură cu 
situația seminței subvenționate, 
problemă prea mult discutată încă 
din vară, dar nici până ieri, cel 
puțin, rezolvată.

în discuțiile cu proprietari de 
pământ și cultivatori de grâu, 
aceștia își exprimă nedumerirea 
și îngrijorarea pentru faptul că 
(deșt pentru zona noastră 
perioada cea mai potrivită de

însămânțare a grâului este 
cuprinsă între 20 septembrie și 
20 octombrie, după cum se 
desprinde din experiența 
practică a majorității produ
cătorilor agricoli) nici până la 
această dată, în ciuda 
promisiunilor făcute chiar de 
către ministrul Agriculturii și 
Alimentației, dl Dinu Gavrilescu, 
nu s-a depășit stadiul discuțiilor 
privind subvenționarea seminței 
de grâu cu circa 30 la sută, așa 
cum s-a spus la unele emisiuni 
televizate pe postul TVR1.

Din starea actuală a lucrurilor 
nu se poate trage decât o 
singură concluzie, anume aceea 
că una se spune și alta se face.

_______Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

„VREAU SĂ DONEZ 
UN RINICHI”
O pensionară din Deva a venit 

ia redacția ziarului nostru pentru a 
ne cere un sfat.

Dumneaei dorește să doneze 
un rinichi, ajutând astfel un 
bolnav disperat, in Deva nu se face 
transplant de rinichi și nu există 
nici „bancă de organe". Dumneaei 
speră însă că știrea, publicată, va 
ajunge astfel in alte importante 
centre ale țării.

Femeia are vârsta de 65 de 
ani, susține că e sănătoasă și că 
se va supune investigațiilor ce / 
se vor cere. Locuiește pe strada 
Streiu/ui (Bejan), bloc 64, sc. II, 
etaj X, apartament 130, telefon 
.620502. (E.S.)___________________

CCETATE DEVA SA
Făină albă tip 550 
1650 lei/kg + TVA
Tel: 054 - 217937:213356

ÎNSEMNÂ*/ Df 
CÂLÂTOR/E X Ihaiii lai dlirunm
Toate formalitățile și pregă

tirile fiind terminate, așteptăm 
în autogara Devei sosirea 
autocarului, plecat dis-de- 
dimine'ață din București, la ora 
3, pe ruta Ploiești-Brașov-Sibiu- 
Deva, pentru îmbarcare și 
pornire la un drum lung și 
obositor, de peste 1800 de 
kilometri și 32 de ore de mers, 
în nedezmințita noastră tradiție 
românească ATLASSIB-ul cu 
indicativul XJZ sosește cu o 
jumătate de oră întârziere. Nu 
ne impacientăm prea mult. 
Suntem mulțumiți că plecăm. 
Este vineri, 12 iunie 1998, ora 
11,45. Autocarul este relativ 
confortabil, are și jumătate de 
toaletă, cei doi șoferi sunt buni 
profesioniști, volubili cu 
călătorii, urcă pe rând la volan

de la ,,demisol" pentru odihnă.
Rulăm ,,la pas", hurducăind 

prin gropi, pe drumul spre 
granița cu Ungaria, prin Dobra- 
F ăget-Lugoj -Timișoara-A rad- 
Nădlac (punct de frontieră). 
Altminteri, parcurgem zone 
frumoase, admirăm, ca niște 
școlari porniți în excursie cu 
clasa, peisaje ce se întipăresc 
adânc în minte și pe retină.

Timișoara ne întâmpină cu o 
ploaie rece și densă, iar Aradul 
ne reține ceva mai mult pentru 
lămurirea unor încurcături cu 
vânzarea și ocuparea locurilor 
în autocar. încolo, voia bună se 
consumă în liniște, în torsul lin 
al motorului și emoția reținută a 
ajungerii la destinație.

Sunt și nemulțumiți că 
scaunele nu-s prea comode, că 
șoferii n-au casete cu muzică 

bună, iar de promisul televizor 
nici pomeneală, că sistemul de 
climatizare există dar nu 
funcționează, că mergem prea 
încet, că o să vină noaptea... 
Cine, când și unde ar putea să 
mulțumească în același timp pe 
toată lumea?

La 17,50, deci după șase ore 
de la plecarea din Deva, suntem 
la Nădlac. intr-adevăr, cam mult. 
Dar acum mașina e plină (38 de 
persoane), opririle vor fi mai 
rare, drumurile mai bune, iar 
călătorii mai obosiți. Vameșii 
români și unguri, de la Nădlac și 
Nagylak ne trec repede prin sită 
(un sfert de oră, respectiv 45 de 
minute), după care autocarul 
zboară, pe șosele ca-n palmă, 
spre Szeged, Kecskemet, 
Budapesta, Gyor.~ Vremea se 
mohorăște, plouă, e rece, apare 

soarele, iar plouă și la ora 24 
predăm pașapoartele la control 
la Hegyes Halom - punctul de 
trecere a frontierei dintre 
Ungaria și Austria.

Am avut însă lumină și 
răgaz să privim drept în față 
noi realități, să le deslușim 
semnificațiile, să vedem 
ogoarele Ungariei, lucrate ,,/a 
ață", în stil occidental, cu 
ferme arătoase în mijlocul 
haturilor, mulțimea și dimen
siunile solariilor, în plin câmp, 
să admirăm noua și eleganta 
autostradă din țara vecină, 
spre granița cu Austria. S-a 
făcut de mult întuneric. Și 
plouă. Și e frig. Mulți călători 
se abandonează în brațele lui

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

• - Minunat slujbaș. 
Vezi, lucrează cât pentru 
doi.

-Cine-i al doilea?
- Eu!

gWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. D parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizicei

X la 30 de zile - 45% 
X la 90 de zile - 47%
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Meșteșugarii - încotro?
fn prelungita stare de 

tranziție a economiei românești, 
meșteșugurile au devenit un 
potențial insuficient sau mai 
bine zis ineficient exploatat. 
Unele dintre ele sunt pe cate să 
se piardă iar altele sunt departe 
de a reprezenta o afacere 
profitabilă. Situația e valabilă și 
în județul nostru, unde persistă 
mai ales meșteșuguri tra
diționale.

lată însă că mal sunt 
persoane interesate de soarta 
acestora, care ar dispune și de 
anumite posibilități - adică să 
ofere și să dezvolte servicii spre 
a facilita extinderea între
prinderilor meșteșugărești. 
Acesta este de altfel primul 
dintre obiectivele Fundației 
pentru meșteșuguri, ai cărei 
reprezentanți s-au aflat în cursul 
acestei săptămâni (20-25 sept.) 
în diverse localități ale județului 
nostru, într-o vizită organizată 
de Inspectoratul pentru Cultură 
și de Fundația "Obârșii". Fun
dația pentru meșteșugurifcu 
sediul la București) a fost 
înființată în aprilie 1997, ca o

| Clintirea ] 
! lui Clinton' 
I I
î (Urmare din pag. 1) |

I I
■ gândit să-i exploateze • 
| slăbiciunea pentru femei. O | 
I primă tentativă a fost acuzația i 
! de hărțuire sexuală a Paulei ! 
I Jones, care nu a dat rezultatul I
| scontat. Și atunci a fost I 
. declanșat scandalul Monica ! 
I Lewinscky, mult mai suculent I 
| și, deci, mai periculos pentru | 
(' soarta președintelui. ■

Difuzarea în America și în I 
| întreaga lume a casetelor cu | 
■ mărturia președintelui s-a dorit ■ 
* să fie lovitura de grație pentru * 
| ocupantul biroului oval de la |

Casa Albă. i
Americanii, însă, nu au re- ! 

acționat așa cum se așteptau I 
dușmanii președintelui, ci I 
exact invers. în loc să scadă, . 
cota de popularitate a I 
președintelui Clinton a crescut | 
cu 6 la sută imediat după . 
difuzarea casetelor. •

Se pare că americanii | 
preferă un președinte cu față ■ 
umană. Important pentru- ' 
americani este să aibă un | 
președinte puternic pentru cea ■ 
mai mare superputere a lumii, ! 
care să asigure continuitatea I 
rolului de primă mărime al SUA, I 
chiar dacă acesta are și ! 
slăbiciuni omenești. La urma I 
urmei, a cânta la saxofon, a | 
participa la concerte de jazz . 
sau a face jocuri "nepotrivite" I 
cu o femeiușcă guralivă și | 
apetisantă nu reprezintă pentru ■ 
americani păcate de neiertat. ' 
De neiertat ar fi pierderea | 
rolului de primă putere al ■ 
Americii în lume.
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organizație neguvernamentală, 
"care promovează întreprin
derile meșteșugărești mici și 
mijlocii din România și te ajută 
ia îmbunătățirea performanței". 
Directorul coordonator ai 
fundației, Caroline Mortlock, 
împreună cu Liza Stevens, con
sultant marketing (Anglia), 
Tiiman Fuchs și Tord Kjellstrom, 
designed industriali (Suedia) au 
vizitat zone reprezentative 
pentru meșteșugurile hune- 
dorene (Topiița, Tomești, Hațeg, 
Pui, Simeria, Hunedoara, Rapoit, 
Orăștie, Căstău) unde, văzând 
cum lucrează și stând de vorbă 
cu meșteșugarii, au putut stabili 
câteva repere ale programului 
destinat dezvoltării și schimbării 
comunității meșteșugărești din 
județul Hunedoara. Caroline 
Mortlock, apreciind auten
ticitatea și originalitatea 
produselor ce ies din mâinile 
pricepute aie meșteșugarilor, 
sublinia însă importanța luării 
unor măsuri care să ie facă mai 
competitive și adaptate ta 
cerințele pieței. Pentru aceasta 
insă e nevoie de o bună

3. IU ai ii lai dlirunm
(Urmare din pag. 1)

Morieu și in lumea viselor. Un 
supergreu se opintește la 
intervale regulate în sughițuri și 
oftaturi. Are să-și reproșeze 
ceva în somn. Nu se știe ce.

Traversăm Austria în plină 
noapte. Vienei nu-i deslușim, 
prin întunericul dens și ploaia 
torențială, decât șiragurile de 
lumini. E de mult sâmbătă, 13 
iunie. Prin Passau - granița 
dintre Austria și Germania - 
trecem ușor, la ora 5 dimineața, 
fără oprire, fără vamă, fără viză, 
fără tulburarea somnului celor 
din autocar.

încep opririle pentru debar
carea călătorilor. Prima, la 
Nurnberg, la ora 9, de fapt 8, 
după fixarea ceasurilor cu o oră 
în urmă de la intrarea în Ungaria. 
E sâmbătă, e week-end, nici 
țipenie pe străzile orașului. 
Dumitru Văcar și(colegul său 
strunesc cu măestrie volanul 
autocarului prin păienjenișul 
autostrăzilor din Germania, 
flancate de perdele dense de 
copaci sau de pereți înalți din 
materiale fonoizolante, care 

SC CONSUL DEVA SA
organizează 

cursuri de pregătire în informatică 
*utilizatori și operatori calculatoare PC 

Data începerii cursurilor este 28 septembrie 1998. 
Se acordă diplome autorizate de C.P.I. - București 
și recunoscute de Ministerul Educației Naționale. 
Informații suplimentare la tel. 216257, 211130 și la 

sediul din Deva, b*-dul Decebal, bloc P, mezanin.
■-------- J'

r DIRECȚIA GENERALĂ DE FORȚĂ DE MUNCĂ Șl ȘOMAJ ' 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

OFICIUL DE FORȚĂ DE MUNCĂ Șl ȘOMAJ 
ANUNȚĂ:

Oficiul Forță de Muncă și Șomaj organizează in data 
de 09.10.1998, ora 12, licitație pentru obiectivul: “Incu
bator de afaceri zona Lupeni".

Caietele de sarcini se pot ridica de la Oficiul de Forță 
de Muncă și Șomaj Deva, P-ța Unirii, nr. 2, et. II, cam. 18 
(dna Boian Mihaela).

Ofertele se pot depune până la data de 06.10.1998, 
ora 16,00, în plic sigilat la adresa de mai sus menționată. 

Pot participa societăți, ONG-uri, fundații care au obiectul de
^activitate și sunt autorizate să desfășoare asemenea activități, j

colaborare atât cu localnicii din 
zonele respective, cât și cu 
instituții interesate ori capabile 
să contribuie într-un fel sau 
altul ia reușita acestui proiect, 
cum ar fi Consiliul Județean, 
Camera de Comerț și Industrie, 
DGMPS, Inspectoratul Școlar, 
cu care de altfel s-au purtat 
discuții în acest sens. Pe de 
altă parte, Fundația pentru 
meșteșuguri a stabilit până 
acum legături cu organizații 
neguvernamentale din 
România și din Suedia, 
beneficiind de sprijinul unor 
parteneri, sponsori și al 
finanțatorilor, printre care se 
află Ambasadele Marii Britanii 
și Suediei din România, Banca 
Mondială, British Council Ro
mania, East European Partner
ship UK ș.a.

Asupra concluziilor aces
tei vizite a reprezentanților 
Fundației pentru meșteșuguri 
(finalizată astăzi) vom reveni 
intr-unui din numerele viitoare 
aie ziarului nostru.

Georgeta BÎRLA

protejează de zgomot așe
zările umane, alcătuite chiar 
și din numai câteva case.

Urmează frumosul oraș 
Heilbronn, care ne primește 
vesel, cu un soare cald, 
generos. în caseta noastră de 
amintiri se adaugă impresii 
noi, mereu mai plăcute. 
Contopirea cu prezentul e 
totală. Iar așteptarea urmă
toarei stafii devine o speranță 
spre un alt liman al cunoașterii. 
Acesta avea să fie nu mai puțin 
pitorescul Manheim. De aici 
vom urca pe bătrânul și 
tulburătorul Rin, cu alte opriri 
în Frankfurt, Dollenberg, 
Siegen, Koln și Dusseldorf - 
punctul final al călătoriei 
noastre.

De acum vom pătrunde din 
nou în profunzimea vieții și 
preocupărilor unui popor cu un 
standard model de civilizație și 
dezvoltare economică și cu un 
nivel de trai pe care-l râvnește 
multă lume, spre care se 
îndreaptă multe speranțe, dar 
și destule invidii. Și vom vedea 
și de ce. Chiar și numai ,,Din 
goana mașinii pe autobahn”.

CÂND VIN, 
TOTUȘI, 

SUBVENȚIILE...
•

(Urmare din pag. 1)

Producătorii agricoli nu știu, 
deocamdată, cine îi obstruc- 
ționează în demersurile lor 
pentru a pregăti recolta viitoare 
de grâu. Cert este că birocrația 
și opoziția Ministerului Finanțelor 
le creează mari dificultăți și pun 
sub semnul întrebării soarta 
pâinii din anul viitor. Să fi intrat 
oare atât de mult în dizgrația 
factorilor de decizie cultura 
autohtonă de grâu, încât o 
disprețuiesc guvernanții și 
parlamentarii? Un semn că așa 
stau lucru,rile îl constituie și faptul 
că de câțiva ani buni încoace, 
de când interese obscure 
domină piața internă, grâul, 
porumbul românesc, ca și alte 
produse nu mai au căutare, 
apelându-se masiv la importuri 
împovărătoare pentru economia 
noastră grav bolnavă.

Considerând că politica 
agricolă actuală nu le prea 
apără interesele, unii producători 
agricoli mai cu dare de mână, 
■foarte puțini la număr însă, au 
luat câte un sac-doi de sămânță 
cu banii jos, fără să mai aștepte 
aprobările de subvenții care nu 
se știe când vor sosi.

Pentru informarea cititorilor, 
dl director Filip ne-a spus că la 
filiala Semrom din Orăștie se 
găsesc acum în stoc semințe 
pentru grâu de consum din 
soiurile Arieșan, Fundulea, 
Transilvania, Apulum, Simnic și 
Alex. Costul acestor semințe 
tratate, incluzând și TVA, este 
acum de 2331 lei/kg. în cazul 
acordării subvenției, prețul va fi 
de 1500 lei/kg.

Pe lângă sămânța de grâu, 
firma mai are în stoc sămânță 
de orz de toamnă la 2135 lei/kg, 
inclusiv TVA, precum și de trifoi 
la 59780 lei/kg.

Necazurile cultivatorilor sunt 
sporite și de faptul că nici 
motorina nu se mai vinde pe 
cupoane agricole, ceea ce 
implică în bună măsură 
întârzierea alarmantă a 
arăturilor pentru insămânțările de 
toamnă și a ogoarelor pentru 
primăvara viitoare.

Când se vor trezi oare 
guvernanții și parlamentarii să 
pună baza cuvenită pe, 

^agricultură?__________________Â

Toamna se numără ... 
borcanele

(Urmare din pag. 1)

Cu ocazia documentării, am 
stat de vorbă și cu cei care-și 
etalează spre vânzare produsele 
pe mese. întrebându-i despre 
preț, am aflat mai multe păreri.

“Nu încape în discuție că cel 
care produce va susține că nu e 
scumpă marfa pe care o vinde, 
pentru că atunci când iei totul în 
calcul... “ (Smuczer Daniel). 
Opiniei dumnealui i s-a alăturat și 
Nicolae Cean din Seleuș (Arad) 
care vindea gogonele, conopidă, 
ardei gras și iute. “Și pe noi ne 
costă mult lucrul. Stropitul îl 
facem mecanic și ne-a costat 
mult curentul. Dacă mai punem 
transportul...”

“Pentru cine cumpără e 
scump, pentru cine vinde e ieftin" 
- afirma Silvia Mărăscu care 
avea de vânzare varză cu 2000 
lei/kg și ceapă cu 3000 lei/kg, 
aduse din zona Făgetului, sat 
Răchita. în discuție a intervenit și 
Dorel Călincescu, venit din 
aceeași zonă a țării: “Eu sunt 
producător, lucrez mult dar nu 
câștig atât cât câștigă un 
intermediar. Dacă ar dispărea 
aceștia, să fie și ei nevoiți să 
trăiască din muncă, atunci s-ar 
mai îndrepta lucrurile în țara 
aceasta."

“Producția de cartofi a fost 
bună în acest an la noi - spunea 
Livia Daminescu din Făget. Dar 
nu ne scoatem cheltuielile, căci 
lucrările mecanizate sunt 
scumpe, plus motorina pentru 
transport." De aceeași părere că 
"munca aceasta nu-i plătită" era 
și Ana Sinea venită din aceeași 
zonă cu varză pe care o vindea 
cu 2000 lei/kg. "Pur și simplu ne 
chinuim" - a precizat.

în virtutea funcției, aceea de 
administrator al piețelor din 
Deva, dl loan Bonta cunoaște 
îndeaproape cererea și oferta. 
Dumnealui ne-a spus că în acest 
an produsele au fost multe, la 
început prețurile fiind rezonabile. 
“Pe măsură ce scade marfa însă, 
prețurile cresc. Vinete n-au fost 

ca și în anii trecuți, probabil din 
cauza secetei în lunile în care 
se formează planta. în schimb 
sunt mulți gogoșari și ardei 
(mai puțin kapia); au fost și 
roșii foarte multe încât au 
ajuns la 1000-1500 lei/kg. 
Acurp au devenit o raritate. 
Varza pentru iarnă - cum spun 
producătorii din județul Timiș - 
nu va fi în cantitate prea mare. 
Nici prune nu au fost ca în anii 
trecuți, iar struguri vând numai 
agenții economici și țin la preț. 
N-au prea venit încă 
particularii, așa că prețurile se 
mențin. Cartofii, în cantități mai 
mari, sperăm că de acum 
încolo vor fi aduși din zonele 
Covasna, Harghita și Suceava 
- baza de aprovizionare 
pentru noi. Cu rădăcinoase vin 
cei din zona Turda, unde se 
pare că producția e bună și nu 
sunt nici prea scumpe."

în schimb florile sunt, într- 
adevăr, un lux. “Niciodată n-au 
fost atât de scumpe" - afirma 
o doamnă, spunând că în ziua 
precedentă deschiderii anului 
școlar a plătit 5000 de lei pe o 
garoafă.

O cămară bine garnisită 
pentru iarnă ne dă un 
sentiment de mulțumire^ ne 
liniștește când ne gândim cât 
ne va costa în lunile reci 
întreținerea la bloc, energia 
electrică, gazul metan și 
celelalte servicii. Din păcate 
banii de care au dispus și 
dispun oamenii le permit doar 
unora să-și umple cămările cu 
borcane și sticle de conserve. 
Sunt scumpe legumele și 
zarzavaturile, uleiul, zahărul, 
toate ingredientele necesare 
conservelor. Sunt scumpe din 
punctul de vedere al 
cumpărătorului, impuse de 
cerere și ofertă. Nici 
producătorilor nu le este ieftină 
obținerea legumelor oferite în 
piață. Puterea de cumpărare a 
românilor (în marea lor 
majoritate) a scăzut.

Cât le costă pe gospodine 
realizarea murăturilor, de 
pildă? în funcție de cantitatea 
lor - pornind de la faptul că. 
gogoșarii și castraveții se 
vând acum cu 5000 lei/kg - le 
costă câteva zeci de mii sau 
chiar sute de mii de lei. Ar fi o 
alternativă: cumpărarea
conservelor din magazine. Din 
păcate aceasta e la îndemâna 
celor cp bani mai mulți. Ce-i de 
făcut totuși? Ceea ce ne 
pricepem cel mai bine: mai 
strângem cureaua și cămara 
noastră nu va fi chiar goală.

VINERI
25 septembrie

TVR 1
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 

11.00 TVR Timișoara 12.05 De 
la lume adunate... 12.30 
Conviețuiri (mag.) 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 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 spunl 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Armata faraonului (f. 
război SUA 1995) 22.45 

^Jurnalul de noapte

TVR 2
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 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spunl (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. Sngleză 15.35 
Viață de câine (d.a) 16.00 
Dragostea contează (s, ep. 18) 
16.55 Santa Barbara (s, ep. 
650) 17.40 Tribuna 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) 21.00 Vânare de 
vânt (div.) 22.00 Time out (em. 
sportivă)

ANTENA I
7.10 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Iluzii (s, 
ep. 52) 11.10 Procurorul (s/r) 
12.05 Nightman (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)

PRO TV
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. hor
ror SUA 1981) 23.30 Știrile PRO 
TV 23.50 Chestiunea zilei / 
Prima pagină

AGASA
9.30 Guadalupe (s/r) 10.15 

Te iubesc (s/r) 10.45 Din toată 
inima (s/r) 11.25 Ca la mama 
Acasă (r) 11.30 Dragoste și 
putere (s/r) 12.15 Misterioasa 
doamnă (s/r) 13.00 Frenzy (f/ 
r) 15.00 Guadalupe (s) 16.00 Te 
iubesc (s) 16.30 Din toată 
inima (s) 17.30 Uneori avem 
aripi (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria 

(s); Concurs 19.25 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
180) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă (s) 22.30 Croaziera 
(dramă România 1981)

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 16.00 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)

PRO TV - DEVA '
06.35-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-09.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tău!” 
(coproducție cu stațiile 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 1-DEVA
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 Program
muzical 17.30-17.55 In
terviul săptămânii 17.55- 
18.00 TELEX 22.05-22.15 
Știri locale (r) j
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Cu privire la privatizarea și 
restructurarea în metalurgie 

lnter\/Entia
9

senatorului
Duru Gaița în

Parlament
în prezenta interpelare mă adresez 

ministrului Industriei și Comerțului, 
domnului Radu Berceanu.

Am mai adus în atenția executivului 
situația siderurgiei, respectiv a metalurgiei 
în ansamblu, în așa fel încât să se realizeze 
ceva concret în această ramură strategică a 
economiei românești. între 18-19 
septembrie a.c. am participat la Seminarul 
Societății Române de Metalurgie pe tema 
“Privatizarea și Restructurarea în 
metalurgie”.

Am convingerea că mulți dintre 
specialiștii activi și cu o bună orientare în 
contextul economiei de piață sunt foarte 
competenți și dispuși să elaboreze soluții 
tehnico-economice pe care ar trebui să le 
utilizeze clasa politică. Practic, programul 
de privatizare în metalurgie nu a existat, 
impunându-se cu necesitate restructurarea 
ca o premisă a privatizării și supraviețuirii 
acestei ramuri a economiei românești.

Un program concret de restructurare - 
modernizare este finalizat la Ministerul 
Industriei și Comerțului - Direcția Generală 
de Strategie în Metalurgie și conduce la 
corelarea strictă a capacităților cu cerințele 
pieței, la asigurarea competitivității și la 
minimalizarea cheltuielilor, separând clar 
unitățile cu perspectivă de cele fără 
perspectivă, ținând cont și de programele 
de acompaniament social.

Domnule ministru, solicit stabilirea unui 
termen concret, ca acest program de 
restructurare să fie introdus în guvern, 
spre aprobare.

Dată fiind experiența țărilor europene, 
unde restructurarea reală a siderurgiei s-a 
desfășurat pe parcursul a circa 10 ani, 
propun ca după aprobarea în guvern 
programul să fie supus și aprobării 
Parlamentului.

Concurența există și la sate
Perioada postdecembristă, după cum se știe, 

a adus comerțul de stat în impas, făcând loc 
societăților particulare. Oamenii întreprinzători, cu 
spirit de inițiativă, s-au orientat și spre comerțul la 
sate. Un lucru bun, în condițiile în care unitățile 
comerciale de stat au încetat, pe zi ce trece, să 
mai existe.

La Nădăștia de Sus funcționează două 
unități de comerț. Ambele sunt privatizate, căci aici 
comerțul de stat lipsește cu desăvârșire. Dar 
aceasta nu este o problemă, mai x Doar la câțiva pași de 
ales dacă societățile particulare l'*RIVATI7ARV? A bufetul “Bombonel" funcțio- riuvai luiniia ngază sc -Mirabefa« SRL !n 

administrarea soților Stanciu. 
Rafturile magazinului expun o 

-'varietate de mărfuri, unele 
dintre ele regăsindu-se și la celălalt magazin. 
Prețurile afișate sunt asemănătoare. Prin 
urmare, concurența există și la sate. De la dna 
Daniela Bobora, vânzătoare, am aflat că 
magazinul alimentar SC "Mirabela" SRL oferă 
potențialului client, spre deosebire de oferta AF 
“Bombonel", mezeluri și preparate din carne. De 
remarcat este faptul că profilul mixt al unității 
acoperă o mare parte din cerințele sătenilor 
care pot găsi aici articole de îmbrăcăminte , 
produse cosmetice, detergenți precum și o 
gamă largă de produse alimentare (conserve, 
paste făinoase, mezeluri etc). în sala alăturată s- 
a pus la dispoziția clienților o masă de biliard, 
foarte atractivă îndeosebi pentru tineri.

Cristina CÎNDA

pun la dispoziția cetățenilor 
mărfuri variate, de calitate și tare 
să acopere cerințele potențialilor 
cumpărători.

Spuneam, așadar, că își desfășoară 
activitatea în acest sat două societăți comerciale. 
Una se intitulează AF “Bombonel" și aparține dlui 
Gabriel Zăroni. Spațiul fusese odinioară o 
magazie, iar dl Zăroni l-a cumpărat de la Primărie și 
l-a amenajat astfel încât în momentul de față 
interiorul arată destul de bine, fiind dotat cu un 
televizor color, radiocasetofon, boiler, vitrine 
frigorifice aranjate cu bun gust. Sortimentele 
etalate sunt prezentate cu amabilitate de dșoara 
Mihaela Farcași, vănzătoSre Prețurile practicate 
aici sunt acceptabile, dovadă fiind numărul destul 
de mare de clienți prezenți în incinta unității la 
orele amiezii. “Seara, când muncile câmpului iau 
sfârșit, are loc o creștere a clientelei. Punem la 
dispoziția cumpărătorului dulciuri, băuturi

LN COMERȚv

SUS
a trăit 
a murit 
a înviat

răcoritoare și alcoolice, cafea, țigări, dar și 
produse alimentare: ulei, oțet, zahăr, orez etc" 
mărturisea Mihaela Farcași. De asemenea, un 
anunț lipit pe ușă aduce la cunoștința 
potențialilor cumpărători că aici se vinde zilnic 
atât pâine albă căt și pâine neagră. 
Interlocutoarea noastră ne mai spunea că la 
aprovizionarea cu pâine se ține cont de 
cerințele cumpărătorilor care sunt înscriși pe 
listă.

Proiecțiile vor avea loc la Orăștie în zilele de: 
24,25,26 și 27.09J998 

în următoarele locuri:
• Cinema Patria ■ orele 18-20 

Casa de Cultura - orele 18-20
-- Sala Astra - orele 18-20
• Biserica Penticostala - orele 18-20
• Șc. gen. nr.l ■ orele 19-21

Intrarea liberă - Filmul este distribuit de 
Alianța Evanghelică din România

Un meci amical 
REPUBLICA
MOLDOVA - 

ROMÂNIA 0-0
Miercuri seara, la Chișinău, reprezentativa de 

fotbal a României a întâlnit, într-un meci amical, 
de pregătire, înaintea disputării partidelor oficiale 
din "Euro 2000" cu Portugalia și Ungaria, 
selecționata Republicii Moldova. Meciul s-a 
încheiat nedecis (0-0) după un joc mediocru, dar 
satisfăcător pentru Pițurcă, care a vrut să-și încerce 
mai tinerii'săi elevi într-o partidă cu moldovenii. La 
tineret, gazdele au învins cu 3-2. (S.C.)

jO ‘DIVIZIA
Arbitrii și observatorii, 

etapa din 27 sept.
Min. Ghelari - Min Aninoasa, arbitri: Adrian 

Radu, Nicolae Albulescu și Ștefan Chiriță, obs. 
Emil Muntean

FC Dacia Orăștie - Min Bărbătenl: Andrei 
Torok, Cornel Pop și loan Clinei, obs. Mircea 
Sârbu.

Min. Teliuc - Cif Aliman Brad: Petru Zlate, 
Cristian Lazăr și Viorel Păuna, obs. Marian 
Dima.

Paroșeni Vulcan - Vict. Călan: Valentin 
Verdeș, Daniel Lada și Erno Magyari, obs. 
Grigore Macavei.

CFR Marmosim - Constr. Hunedoara: 
Daniel Dudaș, Robert Kecsedy și Sorin 
Corpadi, obs. Lazăr Kelemen.

Campionatul Județean
Unirea Vețel - Retezatul Hațeg, arbitri: D. 

Thirt, R. Avram și C. Dumitriu, obs. Vasi 
Nemeș.

Avântul Zdrapți - Gloria Geoaglu: A 
Costea, T. Nistor și V. lacob, obs. Viorel Mile

Santos Boz - Poiana R. Ghelar: T. Melha 
A. Boldor și R. Răsădeanu, obs. Sever Bogdan.

Casino Ilia - Vict. Dobra: Cl. Suciu, E. 
Kovacs și M Lucaci, obs. Dorel Târsa.

Fotbal St. Deva - Energia Deva (se dispută 
în 26 IX, ora 11,00): A. Lagu, V. Gherghel și I. 

^Mândru, obs. Achim Nechif.

Intră în a patra dimensiune a comunicării!

CONNEX GSM a intrat într-o nouă dimensiune a comunicării. Dorința ta pentru competență și 
servicii de telefonie mobilă de calitate este îndeplinită de un EXPERT: CONNEX GSM. Intră în zona 
EXPERT CENTER unde vei fi asistat cu toată atenția pentru ca alegerea ta să fie Intr-adevăr cea mai 
bună. Aici conectarea la serviciile de telefonie mobilă CONNEX GSM are o nouă dimensiune.

E LPERT
CENTER

Zona conectării la viitor

Abonează-te între 24 septembrie și 17 octombrie la CONNEX GSM prin acest EXPERT CENTER și primești gratuit o husă de telefon!

Din 24 septembrie, ia Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter - QUASAR -
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CENTRU DE INFORMARE
PENTRU CETĂȚENI

La sediul Primăriei și Con
siliului local a început, cu o 
vreme în urmă, o lucrare de ma
re anvergură - trecerea întregii 
evidențe și în special a relațiilor 
cu publicul pe calculator. Mai 
precis realizarea unui centru de 
informare pentru cetățeni. 
Acesta este plasat la parterul 
clădirii în imediata apropiere a 
intrării principale în respectivul 
sediu. Dl Constantin Buzea, 
viceprimarul municipiului, la 
rugămintea noastră, ne-a dat 
câteva amănunte.

- Am aflat că în două muni
cipii s-au■ realizat astfel de 
centre de informare, unul fiind 
Sibiul. Am trimis la Sibiu pe șefa 
Biroului privatizare și control 
comercial ing. Liana Neghina să 
vadă cum funcționează și cu ce 
eficiență computerizarea 
activității. Pe baza a ceea ce ne- 
a spus dumneaei, am hotărât că 
și la Hunedoara putem și este 
necesar să realizăm așa ceva. 
Am cumpărat 20 de calculatoare 
și am trecut la realizarea 
instalației ce leagă serviciile între 
ele.

- De unde bani, die vice- 
primar; știm că și bugetul 
Hunedoarei este subțire.

- Ne-a sponsorizat firma 
"Shell" cu 20.000 de dolari cu 
care am cumpărat calculatoarele

și materialele necesare. Am primit 
asistență tehnică - așa numitul 
know-now de la Agenția SUA 
pentru implementarea informaticii 
în România.

- Vorbiți-ne despre efici
ența centrului de informare.

- Eficiența acestuia constă în 
principal în realizarea a două as
pecte. Primul este acela că se re
alizează o comunicare operativă 
între diversele birouri ale pri
măriei, ca și între birouri și con
ducerea instituției. Prin intro
ducerea activității și evidenței 
pe calculator se poate ști în 
orice moment care este situația 
la zi într-un sector sau altul. Ast
fel se reduce substanțial - tin
zând spre eliminare - circulația

9
hârtiilor. Dar cel de al doilea as
pect este cel mai important și 
anume că va permite o legătură 
directă și mai strânsă între Pri
mărie și cetățeni.

- Cum, în mod concret?
- Un cetățean vine la Primărie 

să obțină, de pildă, o autorizație 
pentru o afacere privată. Ei bine, 
nu mai este nevoit să umble de la 
un birou la altul. Va intra în centrul 
de informare, îi spune unuia din 
cei patru funcționari ce vrea, do
leanța este introdusă în calculator. 
I se înmânează un fluțuraș în care 
scrie când să revină. Iar când 
revine primește autorizația. între 
cele două vizite ale sale, prin re
țeaua de calculatoare, i se rezol
vă problema.

- Cetățeanul poate'veni și 
cu sesizări și reclamații?

- Sigur că da. Cu orice fel de 
probleme. Va fi servit cu opera
tivitate maximă.

- Când va intra în func
țiune Centrul de informare.

- Zilele acestea firma 
"COMSER" din Hunedoara va ter
mina instalația, se va face proba 
acesteia, se vor introduce pro
gramele. Va urma apoi stocarea 
datelor. Vom forma personalul ce 
va lucra cu calculatoarele și vom 
primi cetățenii. Sperăm ca centrul 
să fie pus la dispoziția cetățenilor 
în cel mai scurt timp posibil.

Se mănâncă mai puțin, oamenii 
sunt mai săraci

- Ce înseamnă practic, die 
director, acest grup de can
tine?

- în primul rând că se asi
gură necesitățile de alimentație 
ale celor 16 000 de angajați ai 
S.C."Siderurgica" SA din muni
cipiul nostru. Iar dacă ne gân
dim ce înseamnă "combinatul" 
pentru Hunedcfera, ne gândim, 
de fapt, la importanța grupului.

- Mai concret.
- Da. Avem 46 de micro- 

cantine care își desfășoară ac
tivitatea în "Siderurgica" și în 
diferite puncte din localitate. 
Funcționează, de asemenea, o 
cantină mare, impropriu numită 
Cantină Restaurant, unde se 
pregătește masa pentru coc- 
sari, în jur de 9000 de porții lu
nar. în municipiu Sxistă și trei 
puncte de desfacere,: la Grupul 
școlar, Blocul 2 central, comple
xele turistice Rîușor și Cinciș.

- Cine beneficiază acum de 
masa caldă gratuită die director?

- Cocsarii. După cum spu
neam, aici, la cantina mare, vreo 
9000 de porții, iar alte 2500 la o 
microcantină din interiorul unității.

- Ceilalți angajați?
- Pregătim în funcție de soli

citările dânșilor. Evident, contra 
cost.

- Cum și de unde vă apro
vizionați? Vă întreb acest lucru, 
întrucât, se știe, este o proble
mă greoaie și costisitoare.

- Umblăm în toată țara. 
Chiar zilele trecute am fost la 
contracte la Constanța. Căutăm

^^aducenwnarf^d^calitat^i

la prețuri rezonabile. Colaborăm 
bine cu "Comtim" Timișoara,de 
unde aducem mezeluri și carne, 
iar partea de antidot de care be
neficiază muncitorii - lactate în 
special - le primim de la firma 
Belcar din Timișoara.

- Dar din județ nu vă aprovi
zionați cu nimic?

- Până nu de mult luam lapte 
de la Simeria. Au fost însă ceva 
povești cu calitatea lui, așa că s- 
a renunțat, mai ales că venea în 
cisterne sau bidoane. Luăm de la 
micii distribuitori din județ țigări, 
bere, în rest...
-------------------------------

Discuție cu dl Alexandru 
Berghian, directorul 

Grupului de cantine și 
gospodării anexe 

"Siderurgica"

- Cu produse alimentare?
- Nu. Aducem cașcaval de la 

o firmă din Agnita, zahăr de la 
Buzău, ulei de la Oradea, firme cu 
cafe avem contracte serioase.

- Spuneați că 9000 de porții 
se pregătesc gratuit pentru coc- 
sari. Ce valoare au acestea?

- Aproximativ 112.000.000 de 
lei.

- Jn titulatura firmei se spune 
și gospodăYii anexe. Care-i si
tuația ?

- Dispunem de o seră de 
unde ne aprovizionăm cu legume 
o bună parte din an.

- In ce proporție?
- Cam 80 la sută. Avem, de 

asemenea, o fermă de animale,

unde există în jur de 700 de ca
pete porcine. Sacrificări facem 
periodic, iar produsele le valo
rificăm prin unitățile noastre.

- Acest lucru are vreo in
fluență asupra prețului la care 
ajunge un prânz de exemplu?

- Desigur. O masă de prânz 
costă la noi în jur de 18.000- 
20.000 de lei, pe când la alții...

- Din câte spuneați, am în
țeles că aveți lunar o amplă și 
diversă activitate de aprovi
zionare. Cu banii aveți pro
bleme?

- Nu. Cu sprijinul conducerii 
"combinatului", trecem peste 
momente mai critice, cum ar fi 
perioadele de aprovizionare 
pentru toamnă-iarnă. Suntem 
ajutați să plătim la timp furnizorii, 
după care ne decontăm între 
noi.

- Cât vă costă aprovizio
narea într-o lună?

- în medie 100.000.000 de 
lei.

- O ultimă întrebare die 
Berghian:

- Față de anii trecuți, numă
rul consumatorilor cum este?

- A scăzut destul de mult. 
Oamenii sunt mai săraci.

- Calitatea mâncării cum 
este apreciată de consumatori?

- Din moment ce nu am avut 
reclamații, noi spunem că facem 
o mâncare bună. Muncitorii sunt 
în general mulțumiți. Acest lucru 
nu înseamnă că nu vrem și nu 
putem s-o facem mai bună. 
Dimpotrivă, ne preocupă per
manent treaba asta.

<------------------------------------------------------------------------------- \
Au ars gazul fără să plătească

Fără să atingă nivelul datoriilor din gospodăria comunală și 
locativă, restanțele abonaților casnici pentru gazul metan au atins 
suma de 300 de milioane lei. Condițiile tehnice, altele fiind decât cele în 
cazul serviciilor comunale, permit o intervenție pe fiecare consumator 
de gaz metan atunci când nu-și onorează sumele datorate. Cu toate 
acestea, debitele pentru gaz metan au atins pe consumatorii individuali 
suma de 8.445.241 lei - ne-a informat, între altele, dna Victoria Grecu, 
de la biroul evidență al consumatorilor casnici al Sectorului Hunedoara. 
Același interlocutor ne-a mai precizat că se întâmpină mari dificultăți și 
în cazul unor consumatori casnici care sunt rău platnici, situații ce 

kduc, în final, la încetarea contractului de livrare a gazului metan.

^Alcool și indisciplină pe șosea^
Potrivit datelor furnizate de către dl lt.col.Adrian Filer, șeful Poliției ! 

I rutiere a municipiului Hunedoara, numai în luna septembrie s-au .aplicat I 
I pentru abateri de la normele rutiere 500 de sancțiuni. în principal acestea I 
: au vizat depășirea vitezei legale în 75 de cazuri, traversări prin locuri * 
I nepermise de către pietoni în 45 de situații, priorități la semafor și treceri |
■ de pietoni, precum și consumul de alcool la volan. i
* între cei care au fost depistați la volan sub influența băuturilor 1 
| alcoolice, numai în luna septembrie se regăsesc: Radu Ștefan, Nandra |
■ Adrian Marian, Stoica Romeo Iordan, Clodea Cristinel Grigore, Ulhinean ■ 
1 Liviu Adrian, Răceanu Dorin Gheorghe, Roș Vasile, Nicula Dan, Vieru * 
| Cătălin, Pădurariu Vasile Dănuț, Cîmpan Augustin, Tronică Vasile, Pintilie | 
^Viorel, Anger Nicolae, Bumbu Gheorghe, Radu Bucur și Motoc Gheorghe^

Nivelul datoriilor 
asociațiilor de locatari 
către RAIL Hunedoara este în 

creștere de la zi la zi. Mai exact, 
potrivit datelor furnizate de către 
conducerea regiei hunedorene, la 
30 august a.c. sumele datorate de 
către asociațiile de locatari însu
mează cifra de 15,5 miliarde de lei.

17, 32, 39, 55, 59 și 74 nu au plătit 
nici un leu pentru serviciile prestate 
de către RAIL Hunedoara.

Dificultăți foarte mari privind 
încasarea taxelor comune se înre
gistrează și în cazul apartamen
telor cu chirie - Hunedoara având 
în prezent circa 2700 de aparta
mente cu chirie, iar aceasta fiind
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Ai 6 rate!
Acum ajungi mai ușor...

... să-ți iei un telefon mobil. îl iei în rate!

De acum, prin CONNEX GSM, ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART si poți 

cumpăra telefonul Motorola d520 în 6 rate lunare, avansul fiind de numai 89$*. în plus, până 

la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită la orice tip de abonament CONNEX GSM.

DEVA BRAD ORĂȘTIE
Bd. Decebal, bl. R, Str. Tudor B-dul Eroilor,
parter Vladimirescu nr. 2 Bl E, Parter
tel. 054-211 216 tel. 054-770013 tel. 054-247 540

HUNEDOARA
Bd. Dacia nr.37,
B1.47, Parter 
tel. 054-723 139

• nu include T.V.A

\5connex^*^m=*^* SK

Sună bine. Pentru tine.

DCALCR Ai. 1.1 .-<• CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM
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închirieri de spații

SC "Mercur Corvinex" SA 
Hunedoara a închiriat, în pe
rioada trecută din acest an, 
opt spații comerciale. Consi
liul de administrație al socie
tății va scoate la licitație spre 
închiriere încă un număr de 
spații comerciale. Data licita
ției va fi anunțată prin presă. 

Controale și amenzi 
în prima jumătate a anului 

în curs, Biroul privatizare și 
control comercial din cadrul 
Primăriei a efectuat aproape 
600 de cbntroale la 106 so
cietăți private, a aplicat 
amenzi în valoare de 175 mili
oane de lei din care s-au 
.încasat 25,7 milioane de lei.

Autorizări
Orice activitate privată 

trebuie să aibă autorizația Pri
măriei. De la începutul anului 
au fost eliberate 481 de auto
rizații întreprinzătorilor parti
culari. Dintre acestea 11 au 
profil productiv, 231 de pres
tări servicii, iar 238 au carac
ter comercial.

Venituri la bugțt
Firma Shell plătește Pri

măriei pentru terenul conce
sionat 4 dolari pentru 
fiecare tonă de combustibil 
desfăcut prin benzinăria din 
municipiu. în plus, cum am 
mai scris în această pagină, 
a sponsorizat crearea 

t centrului de informare._____ j

Pagină realizată de 
Traian BONDOR, 
Valentin NEAGU, 
Corne! POENAR 

Fotografii: Traian MÂNU

în gospodăria comunală si locativă

Sacul datoriilor ia proporții
Din totalul de 76 de asociații 

de locatari cât are municipiul Hu
nedoara, majoritatea însumează 
datorii foarte mari, dnele trecând 
de jumătate de miliard de lei - aso
ciația nr.8,- 527 milioane de lei, 
asociația nr.18, 523 milioane de 
lei. Foarte aproape de această 
"performanță" se află și asociația 
nr. 59 care a ajuns la o restanță 
de 453 milioane de iei.

Dincolo de aceste mari debite, 
în luna august a.c., la nivelul muni
cipiului s-au înregistrat 7 cazuri în 
care asociațiile de locatari nr. 15,

doar de 200 de lei/lună - unde su
mele restante au atins incredibila 
cifră de 11 milioane de lei/apar- 
tament.

Conducerea RAIL Hunedoara, 
deși a acționat în judecată debitorii, 
în 57 de cazuri spune că întâmpină 
greutăți în obținerea de la asociații 
a informațiilor privind nivelul dato
riilor pentru cei cu sume mari întru
cât administratorii se tem de pre
siuni din partea locatarilor, care nu 
în puține situații i-au amenințat cu 
toporul sau că le incendiază apar
tamentele.

... ---------- ——— >

Blocaje pe roți
Din 22 septembrie a.c. posesorii autovehiculelor care parchează 

în zone interzise au surpriza să-și găsească mașina cu roțile blocate. 
De la această dată Primăria municipiului Hunedoara a hotărât să 
treacă la măsura de față întrucât numărul mașinilor parcate pe zone 
interzise a crescut foarte mult "stânjenind circulația"

Cei prinși în flagrant sunt sancționați cu 50000 de lei - amendă 
aplicată pentru autoturisme -, iar pentru autovehiculele mari se aplică 
o amendă de 75000 de lei.

Marți, 22 septembrie, numai într-o jumătate de oră au fost 
montate șase blocaje pe roți și acest lucru doar pe o singură stradă.

Cu toate că măsura luată de Primărie vine să fluidizeze circulația 
rutieră pe anumite străzi, mai mulți conducători auto cu care am stat 
de vorbă spun că s-a exagerat cu indicatoarele "oprirea interzisă" 
sau "staționarea interzisă" întrucât nu au unde să-și parcheze 
mașinile, locurile din spatele blocurilor fiind insuficiente pentru 
numărul mare de autoturisme.
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CIRCULAȚIA PE DREAPTA 
(POLITICA)

în peste 300 de pagini, Alain 
de Benoist reușește până la urmă 
să ne convingă de necesitatea 
acestei lecturi conținând atâtea 
informații, încât pare, și este, prea 
deseori, obositoare. Mai cu sea
mă pentru cititorul nespecialist, 
mai ales pentru cititorul care por
nește la drumul lecturii cu un anu
mit scop, și anume, acela de a-și 
lămuri unele probleme legate de 
o dreaptă politică. Pentru că, 
deși face eforturi să fie foarte 
bine înțeles, deși limbajul folosit 
este unul direct, explicit și care 
asigură o percepere corespun
zătoare a textului, parcurgerea 
acestuia nu este del.oc ușoară. 
Afirmația are în subtext evitarea 
reproșurilor...

Cartea este o traducere din 
limba franceză și cred că mai bi
ne și mai bine este recomandată 
de autorul însuși. El spune, între 
altele:

"Țelul cărții de față (este) să 
trezească o anume formă de 
sensibilitate, să determine recu
noașterea unei anumite aparte
nențe de spirit, să ofere spre 
lectură un text în care unii să 
poată recunoaște forma a ceva 
la care, conștient, n-au încetat 
vreodată să aspire” (Intro

ducere. p. 26). Această apariție 
editorială este extrem de bine veni
tă și de mare actualitate în con
dițiile în care întreg estul Europei 
este supus unei adevărate presiu
ni politicianiste de toate calibrele și- 
nuanțele; în condițiile în care devi
ne tot mai evident faptul că majo
ritatea ideologiilor de partid se 
confruntă cu o inevitabilă și ac
centuată lipsă de personalitate.

trine în numele căreia au fost deja 
masacrați mai mult de cincizeci 
de milioane (sic) de oameni și 
care, pe deasupra, ni se prezintă 
cu trandafirul în mână și cu mâna 
pe inimă, ca apărători ai libertății, 
dreapta ar trebui să-i răspundă cu 
un râs eliberator și să-și urmeze 
drumul". (Cuvânt înainte, p. 5). 
Urmărind cu strictețe firul aces
tei... profesiuni de credință, cartea

Alain de Benoist: O perspectivă de Dreapta
Editura Anastasia, 1998

Desigur, cartea nu constituie 
un ghid în sensul propriu al cu
vântului, dar nici nu o putem citi 
cu detașare totală, respectiv fără 
să ne simțim implicați într-un con
text politico-problematic - și de 
mare actualitate, și de mare impor
tanță în stabilirea unei opțiuni poli
tice, să zicem. Dar, înainte de toate 
acestea, trebuie să avem în vede
re că scrierea lui Alain de Benoist 
este în sine o pledoarie în favoa
rea unei drepte politice degradate 
și compromise, în primul rând, de 
fascism. în această ordine de idei, 
autorul argumentează: "Incredibilei 
obrăznicii a partizanilor unei doc

nu este altceva decât o prelun- 
gire-comentariu al citatului de mai 
sus, o încercare bine construită 
de reabilitare a unei culori politice, 
nu șifonată, ci zdrobită de sus- 
amintita ideologie fascistă. Bineîn
țeles că, între timp, multe lucruri s- 
au mai lămurit, multe chestiuni 
ambigue s-au cristalizat, însă pen
tru Europa de est - spuneam - 
această scriere este un real ba
lon de oxigen, evident din punct 
de vedere al ideologiilor de partid. 
Posesor al unei impresionante 
capacități de analiză și de sinteză, 
Alain de Benoist recurge la o mo
dalitate - nu nouă, dar interesantă

- de prezentare a unui material 
vast, însă bine direcționat pe 
ideea generală care a stat la 
alcătuirea acestei cărți-antologii. 
întreprindere nu fără oarecari 
riscuri dacă ținem cont de in
cursiunile îd și prin lumea unor 
personalități, fie bine înfipte în 
problematica în discuție, fie 
controversate și, evident, greu 
de înregimentat într-o tabără’ 
sau alta a analiștilor socio-po- 
iitici - cazul cel mai conturat 
fiind acela al mult comentatului 
îh ultimul timp Roger Garaudy, 
fixat de autor sub un titlu cel 
puțin semnificativ: Contraflquri 
(p. 292).

Și, dacă tot am pomenit de 
titluri și luând în considerare și 
dificultatea unei analize mai deta
liate în acest spațiu restrâns a 
unei antologii de anvergura și im
portanța celei de față, cred că o 
mică listă a capitolelor este potri
vită: Moștenirea. Funda
mente. Sisteme, Dezba
teri. Intelectualii în fața fas
cismului. sunt câteva ti- 
tluri-repere care ne trimit. 
neapărat. la conținutul 
cărții, deci la cititul ei...

Dumitru HURUBĂ

*

Publicații ale românilor din Satu Nou (Novisad)
"Foaia bobocilor" este, 

după cum editorii ei o mărtu
risesc, o publicație periodică 
a Filialei Comunității Româ
nilor din Iugoslavia - Satu 
Nou. Ea nu se află în serviciul 
vreunui partid sau mișcări 
politice, ci apare cu un singur 
scop: păstrarea limbii româ
ne pe aceste meleaguri de 
pustă bănățeană, păstrarea

obiceiurilor și culturii naționale 
românești deci, păstrarea 
identității noastre naționale.

Primele două apariții ale 
periodicului apărut în luna iu
nie a.c. sunt dedicate vizitei în 
Satu Nou (Voivodina) a dele
gației județului Hunedoara, 
precum și a ansamblului fol
cloric “Doina Crișului” al Ca
sei de cultură Brad efectuată

în luna martie a.c. Alte articole 
sunt dedicate reuniunii națio
nale extraordinare a Societății 
“Avram lancu” de la Cluj-Na- 
poca, activității economice, 
cultural-artistice din Satu Nou.

O altă publicație care ne-a 
sosit la redacție este "Cuvân
tul românesc", ziar al comuni
tății românilor din Iugoslavia 
care în numărul din august

vorbește despre Festivalul 
fanfarelor din Banat desfă
șurat la Morcovăț, despre vi
zita în România a unei dele
gații a românilor din Satu 
Nou la Deva despre care 
spun că “A fost o vizită ca-n 
povești", despre situația bi
sericilor românești din Iu
goslavia, prezentări de cărți 
ș.a. (M.B.)

STRIGĂT
Hai să fugim 
din veacul acesta barbar, 
să plecăm într-o lume 
mai bună, mai dreaptă, 
undeva într-o utopie să cerem azil 
(utopie cel puțin înțeleaptă), 
sau să căutăm adăpost 
într-un poem încă nescris, 
vom fi acolo două silabe 
ale aceluiași vis 
și vom putea vorbi, pe îndelete, 
despre toate războaiele ce le-am pierdut. 
Vor fi două dureri 
într-un alt început.

Ionel AMĂRIUȚEI

CUVINTELE
Bunicii aceștia se țin cu mâinile de 
cuvinte, 
nu vor să cadă-n moarte, 
adolescenții se sprijină de 
cuvinte 
când se sărută, 
până și rândunicile învață să zboare 
imitând aceste cuvinte cu aripi...

Cuvintele 
rămân în aer precum lumina, 
precum întunericul seriî, 
tăcerea 
intră-n pământ adânc, 
tot mai adânc...

Constantin STANCU

MAMA MARIA
Mă'tot chema o toamnă pe care n-o am vrut 
sărutul ei fiind-mi un soare incolor...
Trecui și peste zâmbet, spre toate unde dor, 
sătul de ne-mpăcare, de un alt necunoscut...

Azi ard în pepeni verzi cum jarul sub cenușă... 
Dor de septembrie Sfântă Mare Marie - 
Mamș spre care tumultul meu în sălbăticie 
trece prin galbena frunză - șarpe strecur pe sub ușă...

Mamă - Sfântă Mare Marie din veci!
David plesnește de-atâtea prescuri și colivă 
cum inima mea se toarnă pentru tine-n ogivă 
să-și surpe inerția când de memorie-mi treci...

Constantin GHEORGHE - NAIDIN

r;

La Teatrul Dramatic "I.D. Sîrbu” din Petroșani
CRONICA TEATRALĂ. O RELUARE SCENICĂ
INSPIRATA - "TACHE, IANKE SI CADAR”7 «

După montări scenice în sta
giuni anterioare, în premieră pe 
țară - reușite atât ca valoare a 
textului dramatic, cât și ca spec
tacol - (regie, scenografie, inter
pretare) - precum: "Nesătulul” 
de Dimitri Psathas, "2000$ 
pentru nevasta mea" de Bjbrn 
Arrhen și câteva premiere 
absolute, de mare succes: "Fru
moasa lumii” de Dumitru Velea, 
după Mihai Eminescu, 
"Catrafusele" de Ion D. Sîrbu, 
"Baboiul" de Dumitru Velea, 
după I.L. Caragiale, "Ispita", dra- de Nicolae Gherghe, Vaier Donca 
matizare după Damian Stănoiu, 
de Dumitru Velea, ambițiosul, 
inteligentul si talentatul colectiv 
al Teatrului Dramatic "I.D. Sîrbu"

modestie rară ca om, însă născut 
a fi ceea ce este. Dar, tot atât de 
adevărat este faptul că actorii 
acestui, din păcate, puțin media- 
tizat teatru din Valea Jiului, atât 
înainte de ’89 (decembrie), cât și 
după, și-au onorat cu talent și 
dăruire de sine rolurile. Pentru că 
montarea scenică, de debut, din 
1957, a beneficiat de o "distri
buție de aur" (vezi programul de 
sală al spectacolului): Dem Co- 
lumbeanu, Gigi lordănescu și 
Dorel Botoșescu, cea din 1981

CRONICA 
TEATRALAdin Petroșani își începe 

stagiunea teatrală ’98/99 cu o 
reluare scenică inspirată, 
pentru aceste vremuri, piesa 
"Tache, lanke și Cadâr” de 
Victor Ion Popa (1895-1946).

Această savuroasă comedie 
de situații și limbaj, ce a încântat 
numeroase generații de specta
tori din țară, ea fiind montată de 
prestigioase teatre românești, din 
capitală dar și din provincie, de-a 
lungul anilor, se află pentru a tre
ia oară pe scena teatrului din 
Valea Jiului în cei 50 de ani de 
existență a aefestuia. Ceea ce 
este demn de remarcat este însă 
faptul că toate montările scenice 
cu această piesă de succes - 
începând cu prima, în 1957, con
tinuând cu cea din 1981 și ac
tuala (1998) au beneficiat (de 
unde și "priza” acestora la pu- judecăților etniei cărora îi aparțin. 
blicȚde talentul regizoral al direc
torului de scenă, dl. regizor limbaj, a fost în acest spectacol 

.Marcel Șoma, personalitate de o recomandabil a fi văzut de cât

și Alexandru Codreanu, iar 
recenta reluare, de prestațiile 
artistice ale actorilor, de forță și 
talent - George Negraru, Florin 
Plaur, Rosmarin Delica, Mihai 
Clita, Dorin Ceahoreanu, Izabela 
Badovics și Nicoleta Niculescu.

Afirm toate acestea, pentru 
că la premiera recentă, cu acest 
spectacol, actorul George Negra
ru a realizat un turc Cadâr au
tentic, prin gestică, mimică și ros
tire, precum actorul Florin Plaur a 
întruchipat convingător perso
najul lanke, un "ovrei", iar Ros
marin Delica cu aplomb pe româ
nul Tache, toți trei comersanți 
vecini, supuși, pe alocuri, pre-

Savuros, prin gestică și

mai mulți spectatori - spre des
tindere și debarasare de 
preconcepții etnico-rasiale - 
actorul Mihai Clita în rolul llie, 
caricatură a unei habotnicii 
etnice.

Baba Safta, personaj episo
dic savuros, a fost interpretată 
cu talent de Nicoleta Niculescu.

De o bună apreciere s-a 
bucurat, în acest spectacol, jocul 
mai tinerilor actori, cu reale valențe 
actoricești, însă vizibil marcați de 
tracul partiturii pretențioase, ce o 
interpretează Izabela Badovics în 
rolul Ana, fiica lui lanke, și Dorin 
Ceahoreanu în rolul Ionel, fiul lui 
Tache.

Reușita montare scenică a 
beneficiat, cum era de așteptat, 
potrivit uzanțelor înțelepte ale 
Teatrului "I.D. Sîrbu", de inspirata 
scenografie semnată de dna 
Elena Buzdugan, scenograf de 
excepție rămas în provincie să-și 
exercite talentul întru arta Thaliei.

în orice caz, spectacolul cu 
piesa "Take, lanke și Cadâr”, 
chiar și acum, la a treia apariție 
scenică în acest teatru, merită 
să fie văzut, nu numai de gene
rația ce cunoaște această pie
să, ci și de tinerime. Pentru că, 
așa cum se afirmă în programul 
de sală al acestui spectacol:

"Alegerea piesei nu s-a 
făcut la întâmplare. La acest 
sfârșit de secol, când foste sta
te se destramă si fiecare națiu
ne vrea să se afirme, această 
piesă ne îndeamnă să reflectăm 
la răul pe care îl pot provoca 
prejudecățile si intoleranța.”

Petrișor CiOROBEA
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I Time is money.
§

3

Adevărat. Dar și cu cât ai mai mult timp, cu atât banii nu mai sunt o problemă. De 

acum, prin CONNEX GSM ai noul sistem de plată în rate CONNEX SMART și poți 

cumpăra telefonul Motorola dS20 în șase rate lunare, avansul fiind de numai 89$*! 

în plus, până la 17 octombrie, beneficiezi de conectare gratuită pentru orice tip de 

abonament CONNEX GSM.

SIVTH S R L.
DEVA
S.C. Firuța Comp.
B-dul Decebal, Bl. 22, parter
Tel.: 054-218 655
* nu include T.V.A
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Cuvântul liber

• Vând autoturism Dacia

ANIVERSARI

• Pentru scumpa și iubita 
noastră nepoată Nadina Dubar 
din Chișcădaga la împlinirea 
celor 8 anișori, mătușa Veta din 
Băcia și bunica Maria care o 
iubesc foarte mult îi doresc tot 
ce e mai bun pe lume. Sănătate, 
fericire, zile senine alături de toți 
cei dragi. La multi și fericiți ani!. 
(5220)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 500 mc teren pentru 
cabană turistică, zona Gura- 
zlata. Tel. 762155 (5823)

• Vând apartament două 
camere Gojdu, etaj 4, cărămidă. 
Telefon 232236. (5125)

• Vând casă cu etaj, anexe, 
garaj, încălzire centrală, N.Gri- 
gorescu. Telefon 211952. 
(5228)

• Vând apartament 3 camere 
decomandate, două băi, beci, 
parter, Dorobanți, 115 milioane 
negociabil, Dacia 1300. Telefon 
223280. (5231)

• Vând casă Vețel, două 
corpuri, gaz, apă, baie, anexe, 
45 arii grădină. Telefon 665137. 
(5238)

• Vând apartament două 
camere, Micro 15, bl. 50/59. 
Telefon 281185. (5235)

• Vând casă 3 camere, baie, 
grădină, un ha pădure, Mărti- 
nești 69. (5167)

• Vând sau închiriez garso
nieră mobilată, cu telefon, gaz, 
cablu satelit. Telefon 229701 
sau 711126. (5234)

• Vând apartament două 
camere, ultracentral. Telefon 
217365 după ora 16. (5248)

• Vând bar cu toate dotările 
în Hunedoara. Telefoane 
227784, 094/556046. (5245)

• Vând apartament 3 camere 
central. Telefon 223277. (5305)

• Vând casă ultracentral, in
terior deosebit, preț 280.000 
DM negociabil. Telefon 
626306. (5169)

• Vând casă cu grădină în 
Brâznic. Informații Brâznic, 
Băbuță Dorel.

• Vând apartament 2 camere, 
Orăștie, tel. 247895, între orele 
7-12, 16-20 (5722)

• Vând casă, Deva, str. Viilor, 
10. Informații tel. 242930 (5725)

• Vând apartament 3 camere, 
Brad, parter, posibilități privati
zare. Tel. 650989 (5054)

• Vând Dacia 1300 combi, an 
fabricație 1989. Simeria telefon 
260425. (5250)

• Vând tractor U 445 DT, stare 
de funcționare. Băița, sat Trestia 
nr. 36, Olariu. (5249)

• Vând Aro 320, an fabricație 
1990, motor Brașov, preț 6000 
DM, negociabil. Telefon 
212784. (5247)

• Vând Aro camionetă, an 
fabricație 1996. Telefoane 
227784, 094/556046. (5245)

• Vând autoutilitară Mercedes 
L 407 cu prelată, capacitate 3 
tone, an fabricație 1980. 
Telefoane 054/213201; 054/ 
222398. (5304)

• Vând Dacia 1310 reca- 
rosată în 1992, Saviem basculă 
cu C.l Telefon 054/271110. 
(5241)

1310, fabricație 1986, unic 
proprietar; 140.000 km, schim
bat set motor, preț informativ 
15.500.000 sau 3000 DM. Tele
fon 718157 după ora 18. (7059)

• Vând Opel Ascona 1,6, 
fabricație 1978, eventual talon. 
Telefon 094/525768. (5312)

• Vând două camioane IFA 
Robur, prelată, 25 mc, 3,5 tone, 
util, 1987, 4000 DM total. 054/ 
242580 (5716)

• Vând autodubă Robur, 5 
tone, 30 milioane lei, sat Strei, 
nr.64. (6042)

• Vând motor Mercedes 200 
Diesel și alte piese. Tel. 650189 
(5056)

• Vând tractor 36 CP, cu plug, 
cositoare. Sat Valea Dîljii, nr. 67. 
(582-1)

• Vând motor și cutie viteză 
marca Ford Sierra 2000. Tel. 
762155 (5822)

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

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

• Cumpăr certificate de acțio
nar la S.C. Alimentara S.A. 
Deva. Telefon 232215, 094/ 
899315. (5137)

• Vând televizor, congelator, 
motocultivator, bicicletă medi
cală, aparat vibromasaj. Telefon 
212463. (5230)

• Vând dormitor, lemn cireș, 
sat Strei. Telefon 214931 orele 
16-22. (5237)

• Vând frigider, două fotolii, 
canapea, bibliotecă, televizor 
sport alb-negru. Telefon 229701 
sau 711126. (5234)

• Vând telefoane celulare- 
second hand. Telefon 094/ 
822898. (5233)

• Vând S.R.L., negociabil. 
Telefon 054/216287. (5239)

• Magazin de reprezentanță 
a Balanței Sibiu vinde toate 
tipurile de balanțe mecanice și 
electronice cu prețul fabricii. 
Telefon 219260, Deva, Horia nr. 
18. (5246)

• Vând utilaje pentru indus
tria lemnului, aparat sudură 
trifazic, compresor trifazic. Tele
fon 058/731398. (5303)

• Golden Yacca (Miracolul 
sănătății), produse Amway, 
teren intravilan 725 mp. Telefon 
223677. (5243)

• Vând calculator 686 P200, 
motor curent continuu 6 kW și 
varet pentru alimentare. Tele
foane 217471, 221088. (5242)

• Cumpăr copiatoare vechi, 
dezafectate, pentru piese. Ofer 
între 50-100 DM pe bucată. 
Relații la telefon 092/238348 
sau 054/713800. (OP)

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

• Vând cazane încălzire 
centrală, diferite mărci, calo
rifere aluminiu noi, din import, 
sub prețul pieței. Tel. 094/ 
812879 (5721)'

• Vând două mașini înghe
țată Germania, 2000 DM, amân
două, dozator TEC, 2000 DM, 
colțar bucătărie, 300.000 lei, 
patul de la un dormitor și co
moda pentru lenjerie, 800.000 
lei. Tel. 711312. (6048)

• Vând 100 litri țuică de prună, 
tel. 627467, după ora 17. (5726)

• Vând junincă Holstein, din 
fermă, vițel Holstein pentru 
montă. Orăștie, Petru Maior, 84, 
familia Vlaicu. (5727)

■ Rate!!! Centrale termice, 
automatizate pentru aparta
mente, case, vile, scară bloc. 
054/242580. (5716)

• S.C. Mase Plastice SRL 
Hunedoara, str. C.Bursan, nr.5, 
tel/fax: 716112, produce și 
vinde folie polietilenă, saci, 
pungi, sacoșe, containere 
flexibile 1000 kg. (6041)

ÎNCHIRIERI

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

• S.C. Suinprod SA Orăștie, 
cu sediul în Orăștie, str. Luncii 
nr. 1, județul Hunedoara, orga
nizează în data de 07.10.1998, 
ora 10, licitație pentru închi
rierea unui cuter. Informații 
suplimentare la tel. 241640 sau 
la sediul societății. (5724)

• Caut să închiriez garsonieră 
sau apartament nemobilat în 
Simeria sau Deva. Telefon 
623860 orele 18-20. (5163)

OFERTE DE 
SERVICII

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

• Doriți să câștigați între 
150-200 mii lei/zi? Sunați la 
092/477097. (5232)

• Ofer transport 2,5 tone. 
Telefon 094/822898. (5233)

• Meditez psihologie (sinteze 
și pentru interviu) și filozofie. 
Telefon 234193. (5240)

• SAFILAR S.A. ARAD anga
jează agent de vânzări pentru 
Deva. Cerințe: persoană dina
mică, capacitate de comuni
care, aspect fizic plăcut. Se 
oferă: salariu atractiv și instruire 
în tehnici de vânzări, mediu 
dinamic și posibilități de dez
voltare personală. CV-urile se 
vor trimite la tel/fax 054/212838. 
Alte informații la telefonul 092/ 
379672. (5244)

• Societate comercială anga
jează absolvenți promoția 1998. 
Solicitanții sunt rugați să trimită 
C.V. la căsuța poștală nr.22, 
Oficiul Poștal nr.6 Deva. (OP)

• Barul Mureșul din Mintia, 
nr.40, angajează urgent ospă- 
tare barmane. Informații la bar. 
(1745240)

• S.C. Mavi Modimpex 
S.R.L. Deva angajează ur
gent cusători confecții. Ofe
rim condiții de salarizare 
optime. Relații la telefoane 
212991, 092/702872. (5319)

VREMEA

DIVERSE

• S.C.Devasat anunță intenția 
de majorare a tarifelor.

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, tratamentul 189000. 01 
6376273, 092 342629. (f)

PIERDERI

• Pierdut fadturier seria 
0145251-0145300; chitanțier 
seria 0390801-0390850; ștam
pilă rotundă, toate ale S.C. Uni
versal S.A. Zalău. Se declară 
nule. (5301)

• Pierdut adeverință de reți
nere a sumelor nr. 219 din 
28.02.1998 eliberată de vama 
Nădlac, pentru autoturismul 
Dacia 1300, culoare roșie, 
capacitatea cilindrică 1289 
cmc, serie motor 601196, caro
serie 608516, înmatriculare 
1981. Se declară nulă. (5306)

COMEMORĂRI

• Amintim celor care au cu- 
noscut-o pe

MARIA RODICA ALBA 
născută Jurca, din Vorța, că în 
ziua de 28 septembrie 1998, se 
împlinește un an de când a 
plecat în veșnicie, la numai 32 
de ani. O deplângem soțul, fiica 
Sorina, mama, tata, fratele și 
cumnata. Parastasul, duminică, 
27 septembrie 1998, la Biserica 
Ortodoxă din Vorța. (8499)

DECESE

• A plecat pe un drum fără 
întoarcere, după o lungă și grea 
suferință, scumpa mea soție

ILEANA TARTAN
născută

SINDOBNER
Dumnezeu s-o odihnească 

în pace! Soțul Nelu. (5055) 
!l —————'

S.C. VERONICA - IMPUN SRL SEBES
Importator direct

Vindem îmbrăcăminte second hand, de 
sezon, calitate deosebită.

Relații: Sebeș - Alba, b-du! Lucian Blaga, nr. 11, 
tel: 058/731636; 094/661972.

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

toată gama de autovehicule Mercedes-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.

Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi va
riabil. Vântul va sufla de la slab la moderat. Tempe
ratura aerului va avea valorile minime cuprinse între 6 
și 14 grade, mai scăzute în depresiunile in- 
tramontane, iar cele maxime, în general, între 20 și 
25 de grade. Pe alocuri se va forma ceață.

BarcJoline
Șindrile 
bituminoase pentru 
acoperișuri pe bază 
defibrăde sticlă

Elastice și flexibile 
Re zistentc la apă, 
coroziune, rugină
Se montează ușor, fără 
scule speciale 
Dimensiuni: benzi de 
l m lungime x 0,34 m 
lățime

Membrane de 
hidroizolație din 
bitumuri aditivate 
cuAPPsauSBS

Rezisten(ă mărită, la 
razele ultraviolete și la 
îmbătrânire
Flexibilitate bună la 
temperaturi scăzute 
Aplicare nepoluaută. 
m o n o s t r a t s a u 
multistrat
Dimensiuni: suluri de 
10 in lungime x 1 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
Dimensiuni: 2 m 
lungimex 0,95 m lățime

Distribuitor outorizatz

BOBSTAR PROD
Hunedoara

Str. Lamina torului, 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

SCHERING - PLOUGH 
is looking for:

MEDICAL REPRESENTATIVES
The candidates will have the following qualifications and qualities: 

university, degree in Medicine, Pharmacy, Biology, Biochemistry 
or Chemistry, from a public or private higher-education institution; 
=> residency in Deva;
=> age under 35;
=> good command of English;
=> communication and public relation skills;
=> current driving licence;
=> availability for extensive traveling;

If you feel you are the right person for this job, please send 
whitin October 1 -th 1998, your curriculum vitae, a recent photograph 
and a telephone number where we can contact you, to the address: 

Schering-Plough Central East AG , 
Human Resources Department

Strada Luterana 2-4, scara D2, etaj 5, apartament 13, sector 1, 
Bucharest

ClipArt Advertising agenție de publicitate 
angajează:

area account manager
(reprezentant publicitar zonal)

Cerințe:
dinamism, abilități comunicaționalc,
bun negociator, capacitatea dc a stabili noi relații.

Oferim:
sistem dc salarizare competitiv 
stagii dc pregătire 
program flexibil.

Trimite un CV cât mai detaliat, scris dc inână, la
fax: 064/190864 sau la C'.P. 441, O.P.l, 3400 Cluj-Napoca.

Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală și Locativă Brad

Cu sediul în municipiul Brad, str. Vânătorilor, 
nr.49, jud. Hunedoara

Organizează CONCURS pentru ocuparea 
postului de economist.

Condiții: studii economice superioare.
Concursul va avea loc în data de 15 octombrie 

1998, ora 9,00, la sediul unității.
Informații suplimentare la biroul personal din 

cadrul unității, tel: 651843, 650932.
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12.05 Universul cunoașterii (do/r) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Dosarele istoriei (do/r) 
16.00 Emisiune în limba maghiară 17.30 
Scena. Noua stagiune în teatrele 
bucureștene 18.10 Hollyoaks (s, ep. 
133) 18.35 Stăpânul lumii (s.da, ep. 8) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 310) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție specială 
21.00 Justiție militară (s, ep. 31) 21.50 
Nimic sfânt (s, ep. 17) 22.45 Jurnalul 
de noapte

< B.
*■ v»
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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. 
persoane cu handicap 15.30 Arhive 
românești (r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.00 Simba, regele Leu (d.a) 
17.30 în flagrant (anchetă) 18.10 
Holiyoaks (s, ep. 134) 18.35 Stăpânul 
lumii (d.a) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
311) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport 21.00 
Dulce țară (dramă SUA '86) 23.25 
Jurnalul de noapte 23.30 Avocatul 
poporului

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: împreună 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 135) 18.35 Stăpânul 
lumii (s.da) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 312)19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo 21.00 Prea 
aproape și prea departe de țara 21.30 
Fotbal Liga Campionilor meciul I (d) 
23.40 Jurnalul de noapte 23.55 Cultura 
în lume (mag.)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! (s/r) 13.00 D- 
na King, agent secret (s/r) 13.50 Un 
cântec pentru fiecare» 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 Viață de câine (d.a; 
16.00 Dragostea contează (s, ep. 21)
16.55 Santa Barbara (s, ep. 653) 
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 Lovitură de 
maestru (dramă SUA '891___________
9.00 Justiție militară (s/r) 11.00 Lumea

sălbatică a animalelor (do/r) 11.30 
Scena politică (r) 11.50 Un cântec 
pentru fiecare 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 16.00 Dragostea contează 
(s) 16.55 Santa Barbara (s) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentarei8.00 
Hei-rup! Hei-rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei (do) 20.10 Natacha (s, ep. 45) 
21.00 Sensul tranziției. Datorie 22.00 
Teatru Tv prezintă: „Spitalul special"

8.25 Fotbal Avanpremieră la Liga 
Campionilor (r) 9.00 Teleenciclopedia 
(r) 10.00 Avocatul poporului (r) 11.00 
Comorile lumii (do/r) 11.30 Mapamond 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă... (r) 13.00 Sănătate, că- 
i mai bună decât toatei (r) 13.30 
Ecclesiast '98 (r) 14.00 Em. în limba 
maghiarăl 5.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 D.a. 16.00 Dragostea 
contează (s) 16.55 Santa Barbara (s) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
20.10 Natacha (s,e p. 46) 21.00 
Pentru dvs., doamnă! 22.00 Gaughin, 
sălbaticul (f. biogr. SUA 1979)

7.10 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Iluzii (s, ep. 53)
11.10 Printre rânduri (talkshow/r) 
12.20 A treia Planetă de la Soare 
(s/r) 13.25 Planeta vie (ep. 78)' 
14.00 Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 93) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 10) 18.00 Decepții (s, 
ep. 41) 19.30 Tucă Show 21.00 
Pericol iminent (s, ep. 3) 22.00 
Viitorul începe azi (s, ep. 25) 
23.30 Cuiul din pantof (talkshow)

9.05 Prima pagină 9.55 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.40 Silverado (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. 129) 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 Predator I (thriller SUA 
1987) 22.35 Știrile PRO TV 22.40 
Chestiunea zilei 22.50 Seinfeld (s, ep. 
153) 23.20 Știrile PRO TV/Profit

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, ep. 
195) 16.45 Prietenul nostru Jake (s)
17.15 1999 (s, ep. 40) 18.00 Călătorii 
în lumi paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Christine 
Cromwell: "Things that go bump in 
the night" (f. SUA ’90) 22.00 Fotbal 
West Ham - Southampton (d)

7.10 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Iluzii (s, ep. 54)
11.10 Pericol iminent (s/r) 12.05 
Viitorul începe azi (s/r) 13.10 
Fără limită 13.25 Planeta vie (do, 
ep. 79) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 94) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s,e p. 11) 18.00 
Decepții (s, ep. 42) 19.30 Tucă 
Show 21.00 Mirajul Lunii (f.a.SUA 
1996) 23.00 Știri/Sport 23.30 
Schimbul de noapte (talkshow)

7.10 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Iluzii (s, ep. 55)
11.10 Mirajul Lunii (f/r) 13.00 
Constelația Cinema (r) 13.25 
Planeta vie (do, ep. 80) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 95) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 12) 18.00 Decepții (s, 
ep. 43) 19.30 Tucă Show 21.00 
Mașina de război (f. SF SUA 
1996) 23.00 Știri/Sport 23.30 
Prezentul simplu

9.10 Suflet de femeie (s/r) 9.55 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.40 Predator I (f/r) 12.30 
Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Audiența națională (r) 14.00 Punctul pe I 
(r) 15.0Q Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 130) 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. 4) 21.30 Pensacola - Forta de 
elită (s, ep. 14) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Chestiunea zilei 22.30 Veronica (s, 
ep. 4) 23.00 Știrile PRO TV/Profit 23.30 
Profesiunea mea, cultura

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. 41) 18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s) 20.15 
Rivalii (do) 22.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe; în spatele ușilor închise 
(talkshow)

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 11.00 Gesturi însemnate 
(s,e p. 4) 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. 
131) 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 Wing and a Prayer (dramă SUA 
1995) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Nebun după tine 

ep. 4) 23.00 Știri PRO TV/Profit

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. 42) 18.00 Călătorii în 
lumi paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Un alt 
început (s, ep. 16) 21.15 Campionul 
(dramă SUA 1989) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Pentru dvs., doamnă! 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Dialog. Actualitatea editorială 
16.00 Conviețuiri 17.00 Simba, regele 
Leu (d.a) 17.30 Timpul Europei 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 136) 18.35 Stăpânul 
lumii (s.da) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
313) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție specială 
21.00 Prietenul nostru comun (s, BBC 
1998, ep. 2) 22.10 Cu ochii'n patru 22.50 
Jurnalul de noapte 23.00 Dintre sute de 
catarge

9.00 Forbal Liga Campionilor meciul III 
(înreg.) 11.00 Lumea sălbatică a 
animalelor (do) 11.35 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 limba 
germană 15.10 Limbi străine. Spaniolă 
16.00 Dragostea contează (s, ep. 24) 
16.55 Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.10 
Față-n față cu autorul 20.10 Natacha 
(s, ep. 47) 22.00 Căutând-o pe Eileen 
(dramă Olanda 1987) 23.40 Fotbal 
rezumatele meciurilor Ligii Campionilor

7.10 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri-10.15 Iluzii (s, ep. 56)
11.10 Prezentul simplu (r) 12.20 
Vedeta în papuci (r) 12.50 
Sâmbete și zâmbete (r) 13.25 
Planeta vie (do, ep. 81) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 96)
16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
13.) 18.00 Decepții (s, ep. 44)
19.30 Tucă Show 21.00 Procurorul 
(s, ep. 3) 22.00 Nightman (s, ep. 4) 
23.00 Știri/Sport 23.30 Ai încredere 
în mine (f.p. SUA 1994)

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 11.00 Wing an a Prayer 
(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. 95) 21.30 Nikita (s, ep. 30) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 4) 23.00 
întâlnire cu presa/Profit

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. 43) 18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s) 20.15 
Masada (s, ep. 9) 21.15 Păianjenul 
roșu (f.a. SUA '88) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)
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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 
Em. în Ib. germană 17.30 Mapamond 
18.10 Animaniacs (d.a); Casa plină (s, 
ep. 18) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Pasărea spin: anii care 
lipsesc (dramă SUA '96, p. I) 22.35 
Jurnalul de noapte 22.50 Bună ziua, 
oameni bunii... 23.50 norocul 
începătorului (co. SUA 1985)
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9.05 Ba da! Ba nu! 10.00 Anna balerina 
(s, ep. 5) 10.55 Un tânăr yancheu la 
curtea regelui Arthur (f, SUA 1995)
12.30 Ordinea Publică 13.30 Ecranul
14.30 Video-magazin 16.30 Povestirile 
lui Donald Rățoiul 16.55 Serial S.F. Star 
Trek - Deep Space 9 (ep; 71) 17.45 
Echipa de intervenție (s, ep. 165) 18.30 
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani (s, ep. 
3)18.55 Teleenciclopedia 19.45 
Săptămâna sportivă 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 Cer întunecat (s, ep. 16)
21.30 Cum vă place...Careul cu 5 ași 
22.35 Filmele secolului - Colecția 
Warner

8.30 Lumină din lumină 9.05 Kiki 
Riki Miki - este nou, este simpatic 
și-o să-ți poarte noroc! 11.00 Viața 
satului 13.00 Biserica satului 14.30 
Video-Magazin 17.45 Super Gol 
Show 18.30 Aladdin (d.a) 18.55 Se
rial de călătorii (do) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 7 zile în Rbmânia 21.00 
Ce-i de făcut cu Bob? (f, SUA, 
1991) 22.55 D-na King, agent se
cret (s, ep. 39) 23.45 Pop Show 
Nocturn

8.25 Lumină din lumină (r) 9.00 
Prietenul nostru comun (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 săt-i mai spun! (r)
12.50 Cu ochii'n 4 (r) 14.30 TVR Cluj- 
Napoca 15.10 Limbi străine pentru 
copii. Italiană. Engleză 16.00 
Dragostea contează (s, ep. 25) 16.55 
Santa Barbara (s, ep. 656) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 
Universul cunoașterii 19.10 Arhive 
românești 21.00 Vânare de vânt (div.) 
22.00 Time out (em. sportivă)

8.30 Sporturi extreme (CFI) 9.00 
Comorile lumii 9.30 Pas cu pas 10.30 
Filmele săptămânii 10.35 Documente 
culturale 11.30 TVR Cluj-Napoca 13.30 
O jumătate de oră cu Paul Goma (r) 
14.00 Dinastia (s, ep. 3) 14.50 Coreea 
de Sud - între tradiție și universalitate
15.25 Germania - Locomotiva 
Europeană 15.35 Viață de câine (d.a) 
16.00 Dragostea contează (s, ep. 26) 
16.55 Santa Barbara (ep. 657) 17.40 
Tradiții 18.00 Serata muzicală TV (r) 
19.00 Istorie, melodie, recuperare 19.30 
Teatrul TV prezintă: Comedie de modă 
veche de Alexei Arbuzov 21.05 
Ateneu 22.30 în plină acțiune (s/r)

8.00 Viață de câine (d.a) 8.30 
Sporturi extreme (CFI, 1998)9.00 
Comorile lumii 9.25 Filmele săptămânii 
9.30. Ferestre deschise 10.30 
Cinematograful vremii 11.25 TVR lași 
13.00 Creanga de aur 14.00 Dinastia 
Cleopatrelor (Anglia, 1982) ep. 4
14.50 Vitrina personajelor de operă 
15.35 Viață de câine (d.a., SUA, 
1997) 16.00 Dragostea contează (s, 
ep. 27) 16.55 Santa Barbara (s, ep. 
658) 18.00 Alo, tu alegi! 19.00 De 
cealaltă parte a miezului nopții (s, ep. 
1) 19.45 Clepsidra cu imagini 20.00 
Ultimul tren 21.00 Sportmania 24.00 
Bolero de M. Ravel

7.10 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Iluzii (s, ep. 57)
11.10 Procurorul (s/r) 12.05 
Nightman (s/r) 13.10 Fără limită 
13.25 Planeta vie (do, ep. 82) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Hombres - Războiul sexelor (s, 
ep. 68) 15.30 Navarro (s, ep. 15) 
17.00 Caracatița 3 (s, ep. 1) 
18.00 Decepții (s, ep. 45) 19.30 
Inspirația Carolinei (s, ep. 4) 20.00 
Detectivi la Malibu (s, ep. 4) 
21.00 Wacko (co. SUA 1981) 
23.30 Twin Peaks (s, ep. 20)

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 
români18.45 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Ultima frontieră (s, ep. 14) 21.30 
Vânătorul de cerbi (f.a. SUA 1980)
23.30 Știrile PRO TV

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 13.00 Știri -13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
17.15 1999 (s, ep. 44) 18.00 Călătorii 
în lumi paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Atingerea 
îngerilor (s, ep. 41) 21.15 Destine la 
răscruce (dramă SUA '90) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

7.00 Alertă pe plajă (s, ep. 21) 
8.00 Caracatița (r) 9.25 Noile 
aventuri ale lui Flash Gordon (ep. 
16) 10.00 între prieteni (emisiune 
pt. tineret) 11.00 Mileniul III: Spaime, 
soluții, speranțe 12.00 Talkshow: 
100 de grade Celsius 13.00 Fotbal: 
F.C. Argeș-Dinamo 16.00 Fete de 
provincie (s, ep. 4) 16.30 
Constelația cinema17.00 Pe cont 
propriu (ep. 4) 18.00 Decepții (s, 
ep. 46) 19.30 Divertisment: 
„Sâmbete și zâmbete" 20.00 Nash 
Bridges (s, ep. 36) 21.00 Avansuri 
ostile (dramă, SUA, 1995) 23.30 
Cronici paranormale (s, ep. 42)

8.30 Spirit și credință 9.00 Ani
mal Show (s, ep. 15/r) 9.25 Den
ver, ultimul dinozaur (ep. 44) 10.20 
Mighty Max (ep. 32) 11.30 
Telemeridiane 12.00 Printre 
rânduri (talkshow) 13.00 
Enciclopedia TV 14.00 Duminica în 
familie 18.00 Decepții (s, ep. 47)
19.30 A treia planetă de la Soare 
(s, ep. 44) 20.00 Ca pe vremuri 
(comedie, SUA, 1980) 21.45 
Glasul inimii (dragoste, SUA, 
partea I) 22.45 Fotbal Club la 
Antena 1 - talkshow sportiv

9.00 Ciberkidz (d.a., ep. 12) 9.30 
Aventura lui Tarzan la New York (f, 
SUA 1942) 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, ep. 14) 
14.00 Generația PRO 15.40 Echipa 
mobilă 16.30 Lumea filmului 17.00 Pro 
Fashion 17.30 Conan (s, ep. 13)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Specialiștii 
(s, ep. 5) 21.00 Academia de poliție 
(s, ep. 5) 21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Marea Amețeală (comedie, SUA, 
1993)

8.30 Toți câinii merg în rai (d.a) 9.00 Su
per Abracadabra; Mowgli (ep. 18) 11.00 
Doctor în Alaska (s, ep. 81) 12.00 Profeții 
despre trecut (talkshow) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 O propoziție pe zi - 
retrospectiva săptămânii 13.05 Dragul de 
Raymond (s, ep. 15) 13.35 Tom Show 
(ep. 14) 14.00 Chestiunea zilei cu Florin 
Călinescu 15.00 Liz- Povestea vieții (f)
16.30 Al șaptelea cer (s, ep. 39) 17.00 
Buffy, spaima vampirilor (s, ep. 5) 18.00 
Beverly Hills (ep. 142) 19.00 Prețul 
corect 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (s, ep. 5) 21.00 Cutia Neagră (f, 
SUA, 1992) 23.10 Știrile PRO TV 23.15 
Procesul etapei

9.00 Documentar National Geographic
9.30 Inspectorul Gadget (d.a) 10.00 
Prințul Valiant (ep. 12) 10.30 Adună-ți 
gândurile (s) 11.00 Aventurile lui 
Rocko (d.a) 11.30 Pământul bătălia 
finală (s) 12.30 Eurofotbal - emisiune 
sportivă 13.30 Preview Premier 
League 14.00 Domnul Bradbury 
(acțiune-dramă, Marea Britanie, 1975) 
16.00 Zona M - emisiune muzicală 
17.00 Fotbal: Premier League Live 
19.00 Știri 19.45 Teroare pe 
autostrada 91 (f, SUA, 1989) 22.00 
Centennial - Legendele din lumea 
nouă (ep. 12) 23.00 Știri 1.00 Noaptea 
arcașului (thriller, SUA 1995)

8.30 A doua familie (do) 9.00 
Inspectorul Gadget (do) 10.00 
Mecanica distractivă (s) 10.30 1999 (s, 
ep. 35) 11.30 Duminică la prânz - 
talkshow 13.00 Campionatul Mondial 
de Motociclism: Marele Premiu al 
Cataloniei 14.00 Lumea lui Dave (s, ep. 
37) 14.30 Față în față la Hollywood 
(do) 15.00 Secretele bărbaților 
irezistibili (do) 15.30 în numele iubirii (s, 
ep. 14) 16.00 Explorer (do, ep. 9) 
17.00 Un alt început (r) 18.00 
Atingerea îngerilor (r) 19.00 Știri 19.45 
Serviți, va rog! (comedie, SUA 1982)
21.30 Călătorii în lumi paralele (ep. 41)
22.30 Nimeni nu e perfect (s, ep. 41)
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11 - Cumpărătorii HU trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc,contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc 
j i - Cea mai mică dobândă (3,9% pe lună) numai la soldul rămas._______________________ __________________________________________J
• 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 si electrocasnice ale renumitelor firme
9

PHILIPS GoldStar
0 îndesit

SAW MARE

NUMAI
prin _____ ii Ji 1011

ÎNTOTDEAUNA CUUN PASTN FATA
r4

Magazine în jud. Hunedoara:
vy DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 213222 

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

"200 de dolari?", vei fi tentat să exclami.

Da. Un Nokia 540 sub 200 de dolari.

E mic, ușor și deștept. îl poți lua și în rate.

încearcă unul. Ține-lîn mână. Probează-I.Simte-l.

Compară-I. Cu orice telefon mobil.

Cumpără-I și vorbești gratuit o oră întreagă.

Așa vei constata că, de acum,

NMT vine de la "Nou, Mic și Tentant."

IXIOKIA Telemobil
Connecting People

.1 Deva, ALPI SOFT, 054 234 048 și 018 591 449


