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Finanța internațională și programul de guvernare Ciorbea
Programul de auste

ritate al guvernului Cior
bea a fost interpretat în 
fel și chip de partiza
nii și adversarii puterii. 
Unul din „capetele de 
acuzare" aduse a fost că 
acesta nu reprezintă alt
ceva decât o sinteză a 
condițiilor impuse de 
F.M.I țării noastre, iar 
acceptarea lor — un 
act de 'capitulare în fața 
marii finanțe interna
ționale.

Ca întotdeauna când 
apar asemenea pole
mici, adevărul se află 
undeva la mijloc. Ac 
tualul urogram ăl gu
vernului Ciorbea, într- . 
adevăr. reprezintă o 
noutate față de progra
mul anunțai în campa
nia electorala. Coaliția 
aflată la putere nu a 
câștigat alegerile cu che

marea „să strângem cu
reaua”, ci cu totul alt
fel de promisiuni. A- 
juns la putere, guvernul 
Ciorbea a avut surpriza
- ca și precedenta gu

vernare Văcăroiu — că 
trebuie să gestio
neze ..cu sacul gol*-, 
fără resurse, țara fiind

F.S.N. și acum guver
nează din partea altor 
formațiuni politice.

Dar njei cunoașterea 
vinovaților nu umple 
vistieria, iar să guver
nezi cu sacul gol nu se 
poate. Așa că guvernul 
Ciorbea a fost OBLI
GAT să recurgă la a-

jntr-o profundă criză 
economică.

Cine se .face vinovat 
că din 1989 până în pre 
zent tara se află în- 
tr-o continuă „cădere 
liberă"? Fără îndoială 
că toii cei ce au gu
vernat în aecst răstimp, 
inclusiv cei cc au mai 
guvernat sub stindardul

jutorul financiar inter
național și aceasta se 
face după legi stricte.

O lucrare publicată în 
Germania și editată a- 
nul trecut și in Româ
nia (Jan Van Hclsing : 
„Organizațiile secrete șl 
puterea lor în secolul 
XX“) ne dezvăluie me
canismul de lucru al

finanțe! internaționale. 
Autorul este de părere că 
noile centre financiare, 
ca F.M.I., Banca Mon
dială, Bank of Interna
țional Settlement, au 
fost create pentru a 
controla economia în
tregului glob. F.M.I. are 
ca scop să centralizeze 
ori să reunească toate 
băncile naționale ale 
lumii, !ar împieunâ cu 
Federal Rezerve Bank 
și Bank of England să 
fie perceptori pentru 
încasarea datoriilor din 
lume.

Când o țară solicită 
credite, F.M.I. obține 
TOATE datele despre 
starea economică a sta
tului respectiv, după

TIBERIU ISTRATE
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ÎN EDIȚIA i’
DE MAINE:
• Mi a rămas J 

sufletul la viața > 
militară • Contrac * 
tul <le management ț 
— o sperietoare ? ț 
• Aflăm de la po ț 
liție • Foaie pentru ț 
minte și inimă • t 
Caleidoscop dumi i 
tiical. ■
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(Continuare în pag. a 2-a)

Gara Deva. Foto; ANTON SOCACI
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I C O M U N I C A T I
' Administrația Patrimoniului Protocol de Stat și Regia j 
| Autonoma București anunță că începând cu data dc | 
• 3 martie 1997 prețul unui permis de conducere va fi ■ 
I dc 80500 lei iar al unui certificat dc înmatriculare dc | 
. 48 000 Ici.
| De la aceeași dată, Banca Comercială Română, | 
J Banca Română de Dezvoltare și C.E.C. vor elibera chi- , 
| tanțe sau ordine de plată distincte pentru fiecare țip I 
■ de documente menționate.

Se precizează că vor fi luate în considerare cu ve- > 
I chile prețuri numai dacă au ost emise dc Banca Co- I 
J mercială Română până la data do 28 februarie 1997, 
î inclusiv. '

INSPECTORATUL DE POLITIE • 
| AL JUDEȚULUI HUNEPOARA |

Abonament la z.arul 
,,CUVÂNTUL LIBER"

„Cut «ului liber” este cotidianul cel mat 
apropiat dc dumneavoastră.

Redacția s-a străduit permanent să ofere 
ziarul la un preț cât mai scăzut și lungi pe
rioade de timp a reușit acest lucru.

I
Programele săpiănwnale ■!

yr.-r.-.-.-.v<-r.v.vr<,<-wwrr«T^rrtVrtWi
IN INTERIORUL ZIARULUI ț

• Viața Hunedoarei • Horoscop • Din 
{țară și din lume • 
j, TA • Cosinzcana.

\ aiul de scumpiri din ultima vreme, crcș' 
terea costurilor hârtiei de ziar și manoperei 
tipografice, majorarea tarifelor de transport 
și a cheltuielilor de distribuire ne obligă su 
ridicăm prețul exemplarului de ziar la 500 de 
lei, începând cu 1 aprilie 1997,

» 
I » 
I 
Î 

nației. De data aceasta | 
însă, înlăturarea regi- 7 
mulul pedeserist e Inso-» 
țită, chiar dacă cu oa
recare întârziere, de un 
program strict 
dezideologîzat, 
tăios, care 
toate iluziile • soluțiilor» 
călduțe, garantând ' 
schifnb ieșirea 'din ma-l 
rasmul economic. Româ
nii, cum s-a văzut < 
atâtea ori, nu sunt en- » 
tuziaștil soluțiilor ra- 2 
dicale; ei preferă tem-| 
porizarea. jumătatea de» 
măsură, să mai aștep- Ț 
tăm, să vedem, c-o. fi, j 
c-o păți. Or de data» 
aceasta, toate sondajele» 
de opinie relevă că | 
majoritatea e de acord I 
cu radicalismul progra- f 
mului guvernamental» * 
că îl acceptă cu toate • 
sacrificiile și că arel 
încredere în eL Inseam-^ 
nă că răbdarea noastră I 
are încă ’•esurse de af 
șe angaja într-o în- f 
cercare a disperării, pe 
care o pcrccpc ca so
luție ultimă și unică.

TESTUL SOLIDARITĂȚII
Aproape toți cărtura

rii care au cercetat psi
hologia românilor con
verg înspre a ne defi - 
ni ca pe un popor con
templativ, dispus 
curând 
istoria" 
voace. 
dar mai 
și alte 
țelepciuni defensive, de 
nu chiar defetiste, se 
pare că ne sunt speci
fice. Nu reacționăm la 
agresiune decât ' când 
ajunge cuțitul la os. Nu 
ne solidarizăm decât 
când suntem siliți să 
trecem pragul insupor
tabilului. Dar și 
solidaritatea noastră 
negativă. Fiindcă 
lidaritatea e de 
feluri. Surprinde 
te exact această 
ciere Andrei Pleșu, când 
identifică 
distinctive 
cienilor 
dintre ele e numit 
dânsul 
solidarității negative a- 
supra solidarității afir-

mai
să „boicoteze 

decât s-o pro- 
„Rău cu rău, 
rău fără rău” 

asemenea în-

atunci 
e 

și so- 
două 
foar- 
diso-

elementele 
ale politi- 

neștri. Unul 
de 

„Prcdominația

t
I

tehnic. J 
realist. * 

spulberă *

în 1 
I

de f

i 
I
I 4 I ♦ 
l 
1 
1

un caz, la noi, fe- * 
ricit și rarisim, de so- » 
lidarizare afirmativă, L 
Marca întrebare e cât I 
va dura ? Va rezista î 
ea până la capăt ? Ma- * 
rea întrebare» e » - -
izbindu-se frontal 
aspectele concrete 
aeestui program, 
disponibilizările 1 
de personal și de scum-f' 
petea nebună instalată ț 
încă de pe acum, soli-» 
duritatea noastră nu va| 
capota din nou, -eșuând l 
în discordie, defetism și j 
văicăreală generalizată.* 

Cred că cea mai im-» 
portantă misiune a gu- » 
vernanților este acum | 
aceea ca — împreună I 
cu mass media — să * 
transforme o „popu- f 
lație" amorfă într-un » 
popor de cetățeni. Pro-1 
gramul guvernamental^ 
trebuie să implice și o I 
transformare de men- jf 
talitate. Românii tre- » 
ibulfe 
el nu 
decât 
lor. 
așteț, tăm 
vestitorului străin 
„să bage” 
solidaritatea 
inutilă, 
face șl 
că muncim 
se va mai face că ne» 
plătește. Vom avea ast-1

♦ 
I 
4

1

mentalitAti
motive” și e definit 
astfel : „Maioritalca for
mațiunilor noastre poli
tice au un caracter pro
nunțat polemic. Oame
nii se adună laolaltă — 
sub o etichetă sau alta 
— știind foarte bine ce 
vor să demoleze 
foarte vag ce vor 
construiască”. Dar 
ceasta nu-1 
numai pe politician, 
și pe românul 
ric. Am 
patruzeci 
din cele 
regimuri 
în 1989,

«1 
a- 

definește 
ci 

gene- 
răbdat peste 

de ani unul 
mai inumane 
comuniste, iar 

când toate 
regimurile similare se 
prăbușeau în jurul nos
tru, răsculat 

solida - 
atunci 

dar a 
ne-

ne-am
Nc-am 

rizat admirabil 
cu „cuțit os”, 
fost o solidarizare
gativâ : știam perfect ce 
vrem să demolăm — 
comunismul, pe Ceau- 
șescu, teroarea, mizeria 
— dar n-aveam idee ce 
vom pune în loc. Unii 
voiau socialism umani
zat, alții sperau în
toarcerea la stările an
tebelice, alții 
alții 
can, 
dele, 
spart 
discordia. Care a durat 
până acum, de curând, 
când văcăroii 
adus iar 
țitului la 
rândul ei, 
din nou

monarhic, 
capitalism republi ■ 
s-au format . parti- 
solidaritatea s-a 

și s-a instaurat

ne-au 
la starea cu- 
os, care, la 
a determinat 
solidarizarea

E

dacă, J 
de 1 
ale l 
de | 

masive î

instalată ț

Românii tre- » 
să înțeleagă că » 
se poate realiza 2 

cu participarea J, 
1 iată vom sta să I 

venirea in- *
_____ care» 
și „să dea”, 1 

noastră e I
Dacă ne vom J 
pe mai departe j 

i nimeni nu ♦

RADU CIOBANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Aboiumieiitul rămâne in continuare calea 
cea mai avantajoasă de procurare a ziarului.

COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA
RUL „CUVÂNTUL LIBER” ESTE DE 5 000 
DE LEI/LUN A plus taxele poștale.

Avantajul abonamentului este evident, 
de II exemplare primite gratuit pc lună, 
fată dc cumpărarea cu bucata.

NU UITAȚI: REINNOITI VA ABON A 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER”, iar 
dacă nu aveți abonament, solicitați facto
rilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele 
se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și 
la factorii poștali — numai cu bani în nume
rar —, iar la RODIPET De\a — prin vira
ment. Relații la telefon 21 30 07.

RĂMÂNEȚI CU NOI ’



SjOîco11dian*•independerit

• Finanța internaț'onală și , 
i programul de guvernare Ciorbea i CAPITALUL STRAIN 

IN ROMÂNIA

I (Urmare din pag 1)

j care acestuia i se co-
, munică :
i „1) când ți cu ce sumă 
J poate fi creditat de la 
| o bancă internațională;
I 2) reducerea drastică 
£ a importurilor ;
< 3) reducerea drastică
J a cheltuielilor ;
I 4) tăierea subvențil-
• lor pentru mărfuri de 
î primă necesitate (aii-
• mente);
• 5) tăierea ajutoarelor
J tn domeniul social ■
. 6) devalorizarea moI nedei naționale sub mo- 
' tivul ieftinirii exporturi- I lor, dar prin această
• măsură se scumpește 
I importul și astfel creste
• turna datorată;
| Acesta este primul 
' Vas-
| Al dcilea consta în 
’ acceptarea unui pro- 
Igram de refinanțare 

pentru plata dobânzi-
* lor. tn această fazfy I băncile străine îți asi- I gură o mulțime de drep- I tari de proprietate in 
(statul respectiv. Amă

nuntele tranzacției nu 
» Sunt divulgate nici- I odată populației. In nu- J mele băncilor interna- 
| ționale, F.M.I.-U1 are 
| funcția unei poliții. El 
• face tranzacții au di- I versete state ți stabi- A• MV • mmn» a mmm • MV • vm • m^v •

lește „modele de amâ- ’ 
nare” a plății datorii- i 
lor...u. I

Pentru bănci, care în J 
perioada 1980—1986 au | 
încasat 658 de miliarde » 
de dolari la o sumă ini- | 
țial datorată de 430 mi- . 
liarde de dolari, aceas- | 
ta reprezintă „o spi- J 
rală de aur pe care se ] 
învârtesc popoarele da- ■ 
tornice" — conchide cu Z 
deosebită plasticitate I 
autorul.

Există asemănări în- | 
tre programul guvernu- » 
lui Ciorbea și progra- I 
mul F.M.I., așa cum a . 
fost prezentat de au - | 
torul german al cărții ? J 
Bineînțeles că da, ase-, ■ 
mănările sunt flagran- • 
te, cu excepția punctu- j 
lui 5, referitor la pro- I 
tecția socială, unde se J 
pare că F.M.I. a făcut | 
o concesie, dată fiind > 
situația specifică din | 
România.

Dar, dincolo de ase- | 
mănări sau deosebiri, un . 
lucru este clar: guver- * 
nul Ciorbea NU A AVUT I 
DE ALES. Nu F.M.T.-ul ; 
ne-a dus la sapă de > 
lemn, nu el a golit J 
sacul. Acum, dacă am > 
ajuns să cerem, trebuie I 
să acceptăm și condi- J 
țiile. Deci, vrem nu | 
vrem, vom strânse cu- » 
reaua, I

M» * • «MB • BM» • BBV » «

Cu prilejul vizitei în 
România, președintele 

Jacques Chirac s-a ară
tat nemulțumit de pre
zența redusă a firmelor 
din Hexagon în România. 
In prezent, numărul so
cietăților mixte româno— 
franceze este de aproxi
mativ 1 700, de trei — 
patru ori mai puțin de
cât numărul companiilor 
cu capital româno — 
german sau româno — 
italian.

Piața românească, re
cent liberalizată, este 
promițătoare, dar încă 
dificilă. Majoritatea ca
pitalului francez sub
scris în societăți mixte 
franco — române pro
vine de la companii mari. 
AJjC ATEI, construiește
centrale telefonice Ia 
Timisoara, Bouygues a 
construit sediul World 
Trade Center din Bucu - 
rețti ți va livra la cheie, 
in câteva luni, sediul 
unui centru financiar in 
capitala țării. GEG — 
Alsthom fabrică rame 
auto-motonre, în timp ce 
France Telecom a ob
ținut recent licența pen
tru una din rețelele de 
telefonie mobilă în sis
tem GSM din România.

Vizita președintelui 
Chirac a prilejuit înre
gistrarea de progrese în 
privința altor acorduri. 
Astfol, conglomeratul

Matra - Hachette a a- 
nunțat încheierea . unul 
contract de 650 milioane 
de franci privind livra
rea a două rețele de co
municații. codate ministe - 
re) or Apărării și <le In
terne.

Companiile franceze nu 
sunt însă singurele care 
manifestă prudență față 
de piața românească. Â - 
semeni multor firme oc
cidentale, ele preferă alte 
țări din regiune. înce
pând cu anul 1990, Unga
ria a înregistrat inves
tiții străine in valoare de 
circa 15 miliarde dolari
— de șapte ori mai mult 
decât în România. Și a- 
ceasta în ciuda faptului 
că autoritățile de la Bu
curești nu au pierdut 
nici un prilej să subli
nieze importanța pe care 
n are piața românească
— a doua ca mărime din 
regiune, după cea polo
neză •— ca șl bogăția 
resurselor agricole șl 
minerale ale țării. Dacă 
investitorii străini — nu 
neapărat francezi — au 
fost până în prezent in
sensibili la aceste argu
mente. aceasta este tn 
primul rând consecința 
faptului că România a 
pornit mai târziu decât 
alte țări din regiune pe 
calea reformelor econo
mice.

K*
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I
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PERIOADA 1—7 MARTIE 1997
BERBEC

Drumuri care vă vor epuiza. Vizita unor prie
teni. Curiozitatea dv. atinge cote maxime; îndrep
tați-o către studiu. Spirit critic. S-ar putea să vă 
găsiți un asociat. Veți fi solicitat să rămâneți peste 
program la serviciu, semn că vi se recunosc meritele.

TAUR
Vizită neașteptată care vă face plăcere. Vă 

preocupă în mod deosebit chestiunile oculte. Sen- 
la 

vă 
vă

I
 preocupa in moa aeosi

sibilitate, subiectivitate.
? llCVCZAiUZ âJLC Ulll J U1 . 1.I poate mări deficitul bugetar. 
A *
I

Sunteți impresionabil 
necazurile celor din jur. Dorința de speculații 

. Relațiile cu copiii 
dau satisfacții. Vineri, șanse mari.

GEMENI
Noi cunoștințe. Veți rezolva o problemă !e-

ft 
I 
I * 
I ft 
I « 

I 4 

I 4 
I 4 

I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I

• • • • • • o *

I TESTUL SOLIDARITĂȚII

PREȚUL ȚIGĂRILOR ROMÂNEȘTI 
SE MAJOREAZÂ DE LA 1 MARTIE

ț (Urmare din pag. 1)
«-----------------■------------
1 fel și ceea ne lipsea 
J până acum o rilotiva- 

' ție a muncii Când 
* vom înțelece că pro-
«

gramul guvernamental ♦ 
nu trebuie doar acceț)- 4 
tat, cr • .ți împlinit prin ț 
lucrarea fiecăruia, soli- I 
daritatea noastră va fi ’ 
trecut ccl mai dur test, j1

•4-

4—■ 0 O—

Regia Autonomă a 
Tutunului (RAT) va ma
jora, începând cu data de 
1 m.arj.i,e, , prețurile ia 
toate sortimentele jle ți
gări djn producția in
ternă, a declarat agen
ției MEDIAFAX Sorina 
Tanculescu, purtătorul de 
cuvânt al regiei.

RAT a solicitat Oficiu

lui Concurenței aproba
rea unei majorări cu 
circa 60 la sută a prețu
lui țigărilor, a precizat 
Tanculescu.

Ultima majorare a pre
țului țigărilor românești 
a fost efectuată în luna 
decembrie 1996.

MED/AFAX

* ____ .... . _______ ______ _
| gata de o călătorie în străinătate. Relația cu per- 
« soana iubită va căpăta stabilitatea dorită. Mier- 
I curl, discuții aprinse cu prietenii; atenție la aed- 
. dente. Dedicați ziua de joi relațiilor sentimentale. 
I Vineri rezolvați-vă problemele din căsnicie, căci 
• aveți această disponibilitate.
I UAO
‘ Situație profitabilă din punct de vedere fina»- 
(ciar. Fiind sensibil și visător, putețj face o nouă 

pasiune. Realizările la serviciu iac să vă crească 
1* popularitatea. Primiți bani din afaceri. Inițiative 

utile în domeniul casnic. întâlniri de afaceri 
î profitabile. Veți cunoațt» o persoană de care vă 
I veți lega afectiv.
. LEU
I Capacitate maximă de a vă omunica Meile. 

Minte limpede și eficientă. Luni sunteți cam im* 
j pulsiv. La serviciu, lucrurile merg binișor. Avuțl 
I șansa să realizați ceva deosebit în profesia dv. Jn 
* căsnicia dv sunt unele probleme. Popularitatea 

este in continuă creștere.
IBCIOARA

Petreceți în compania prietenilor. Partenerul 
viață vă aduce o veste incredibilă pentru care tre- | 
buie să-l felicitați. Eveniment important în familia I 
dv. Marți dispoziție instabilă; amânați întâlnirile • 
cu persoane importante. Reacții prompte la servi- | 
ciu. înclinație spre aventură. Vineri; excursie cu • 
prietenii. 1

Activități de divertisment. Chestiuni profesio- I 
; vă obligă la multe drumuri. O persoană de J

I
I ft 
I ft 
I ft 
I

dv

VINERI,
28 FEBRUARIE

19 9 7

C TVR 1 )
7,00 TVM. Telematinal; 

8,30 Sania Barbara (r); 
10,00 Limbi străine; 10,55 
Andrea Celeste (r); .13,20 
TVR lași ; 14,00 Jurnal ; 
14,10 TVR Cluj-N.; 15,00 
Pompierii vă informează!; 
15,20 Din lumea afaceri
lor ; 16,00 Jurnal; 16,35
Emisiunea în limba ger
mană; 17,30 Pro Patria; 
19,00 Din nou în Vestul 

| Sălbatic (s); 20,00 Jur-
!nal; 20,50 Tezaur fol

cloric ; 21,30 Film. A-

cuzată pe nedrept (SUA, 
I 1994); 23,05 Mărfi șoare
| muzicale; 0,45 Gol (f., 
' Anglia).

CTVR2 )
7,00 TVM. Telematinal; 

8,30 TVR lași; 9,20 Mu
zica pretutindeni; 10,05 
Mozaic — satelit; 11,30 
Desene animate; 12,00 
TVR lași; 12,30 TVR 
Cluj-N. ; 13,00 TVR Ti
mișoara; 14,00 Cafenea
ua artelor) 15,20 Con
viețuiri; 16,10 Top Mo
del (s); 17,05 Buna in
vențiilor; 17,40 Oameni 
care au fost...; 18,10 Se
rial. Andrea Celeste; 21,00 
TVM. Mesager; 21,30 Hy 
perion i 22,30 Robingo 
2 (cs); 23,10 Serial. San
ta Barbara; 0,25 Bucu
riile muzicii.

[PRO-TV)
7,00 Ora 7, bună di-

nuncafa!; 9,00 Tânăr și 
neliniștit (r); 9,45 Sport 
la minut; 10,00 Cine este 
șeful? (r); 11,00 Film,

înscenarea (SUA); 12,55 
Știri; 13,00 Film. Secre
tul cifrului (România *59); 
15,00 Verdict: crimă! (sj; 
16,00 Tânăr și neliniștit 
(s); 17,30 Rătăciți în
tranziție; 18,15 Sport la 
minut; 18,35 Cine este 
șeful? (s); 19,00 Știi și
câștigi; 19,30 Știrile Pro 
TV; 20,00 Serial. Do
sarele X; 21,00 Fălci (f., 
SUA, 75); 23,00 La li
mita imposibilului • *s); 
0,20 Sport la minut; 0.35 
Zona Crepusculară (s).

[ANTENA 1)
7,15 O iubire de ne

uitat (r); 8,00 In vizită
la Antena 1; 10,00 Desene 
animate; 11,10 Lumină că

lăuzitoare (s); 12,00 Vă
duva (r); 13,00 Lumină
călăuzitoare (s); 14,10
Film. Execufia lui Ray
mond Graham (r); 16,00
Medalion; 17,10 O iubire 
de neuitat (s); 18,00 Dese
ne animate; 18,30 Thalia; 
19,30 Serial. Văduva; 20,30 
Observator; 21,30 Po
vestea lui Margaret San
ger (film, SUA); 23,15 Mi
lionarii de la miezul nop
ții

CdEVASATf)
10,00 — 12,30 Reluări; 

14,00 Videotext; 19,00 
Obiectiv; 19,15 Trei desti
ne (ep. 108); 20,00 Jurnal 
TVR; 21,00 Momente ; 
22J)0 Film; 23,30 Obiectiv 
W*
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I nale vă obligă laJ sex opus vă ajută să depășiți obstacole. Dușmani 
| ascunși, cărora le veți dejuca planurile. Evitați fe- 
» meile. NU Iuați singur deciziile Importante. în- I demânare în chestiunile casnice.
» SCORPION
| O zi bună în care vă bucurați de Iubire. 
» Popularitatea dv — în continuă creștere. în prim 
I plan, luni, probleme bănești. Diverse Informații
4

I
I

I

BALANȚA

de

b

I
*

I
ft

să depășiți obstacole. Dușmani

singur deciziile Importante. în-

I
luni, i ” ’ " ’

vă trec pe la urechi. Este posibil 
familia. Veți obține sprijin pentru a 
se fac oferte interesante.

SĂGETĂTOR
Relansați afacerile abandonate.

să se mărească 
câștiga bani. Vi

O veste din 
străinătate vă va deschide perspective noi. 
de regim vă face bine. Dispoziție romantică, 

Inire cu o persoană plăcută. Partenerul de 
va avea o realizare. Veștile primite vă vor 

j moralul.

O zi 
întâl- 
viață 

ridica

ft 

I 
a 

I 
ft 

I 
a 

I 
« 

I 
4

CAPRICORN
Astrele vă scot în evidentă farmecul personal. 

I Un prieten are probleme cu banii și vă cere aju- 
• torul. Sfaturile dv sunt la mare preț. Comoditate, 
| dar vă puteți permite ritmul lent. Veți avea chel- 
. tuieli cu casa. Doriți schimbări în domeniul pro- I fesiei: ascultați însă sfatul unei persoane înțelepte. | 

VĂRSĂTOR
Continuați vizitele propuse pentru a nu vă 

certa cu partenerul de viață. Faceți cheltuieli. Pru
dență în folosirea unor informații, Dureri de 
cap — încercați leacurile naturale. Vă veți face 
remarcat intr-un cerc restrâns. Situația financiară 
vi se îmbunătățește. Din nou drumurile vă ră
pesc mult timp.

I
A

I
I
A

I
4

I
I
A

I
A

PEȘTI
Zi propice pentru relația de cuplu, 

în familie vă va 
invidii; 
valanșa de informații vă bulversează, 
colegi, 
firmarea unei afaceri vă scapă de emoții.

Aniversarea 
remonta fizic și psihic. Stârniți 

fiți mai modest. Primiți un cadou. A-
unor
Gon-

Vizita 
Joi o zi încărcată, dar cu succes.

I ft 
I ft
I4
I
*

I
*

I 
I4
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •
D.M.P.S. — OFICIUL FORȚE DE MUNCA 

ȘI ȘOMAJ HUNEDOARA — DEVA 

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE, LA DATA DE 25. 02. ’97

Agent comercial 2; Agent de asigurare 59; Agent 
de pază militarizată 1; Analist 1; Arhitect clădiri 4; Ar
hitect urbanism, peisagistică și amenajarea teritoriului 
1; Arhivar 1; Asistent medical generalist 4; Barman 7; 
Bibliotecar studii medii 1; Bijutier metale prețioase 3; 
Bobinator aparataj electric 1; Bucătar 1; Carmangier 1; 
Confectioner articole din piele și Înlocuitori 5; Confec
tioner articole speciale din lemn 4;. Consilier de justiție 
1; Contabil 1; Contabil șef 1; Croitor 179; Croitor — con
fectioner îmbrăcăminte după comandă 5; Cusător piese 
ta Încălțăminte 40; Depanator de aparate Radio și TV, 
redresoare și amplificator 2; Desenator tehnic 2; Econo
mist In industrie 3; Electrician aparate măsură, control 
șl automatizare In central 1; Electrician de întreținere 
și reparații 1; Faianțar 3; Farmacist 2; Gaterist la tăiat 
bușteni 2; Gestionar. 2; împletitor sârmă 16; Infirmieră 
B; , Inginer construcții civile, industriale și agricole 2; 
Inginer electronist, transporturi, telecomunicații 1: In
giner instalații pentru construcții 1; Inginer mecanic 2| 
îngrijitor clădiri 2; Instalator apă, canal 1; Izolatof hi
drofug 3; Jurisconsult 4; Lăcătuș mecanic 11; Mecanic 
auto 4: Mecanic reparații Wolla 1; Modelier metal 2; 
Mozaicar 3; Muncitor necalifieat 14; Muncitor necalifi
cat In silvicultură 5; Operator calculator electronic și 
rețele 1; Ospătar (chelner) 4; Referent de specialitate ad
ministrația publică 3; Șofer autocamion 1; Stenodacti
lografă 1; Strungar universal 6; Sudor autogen 5; Su
dor electric 8; Tăietor silvic 1; Tehnician constructor 1; 
Tehnician electromecanic 1; Tehnician proiectant con
strucții 2; Țesător — restaurator manual de covoare 35; 
Tâmplar manual 1; Tâmplar mecanic 12; Tâmplar uni- 
versal 16; Tinichigiu carosier 4; Tractorist 1; Vânzător 9; 
Vânzător ambulant de produse alimentare 3; Vopsitor 
auto 1.

TOTAL LOCURI DE MUNCA VACANTE — 531.

NOTA : Informații despre locurile de muncă va
cante comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă I 
șt Șomaj Hunedoara — Deva puteți primi de la Biroul I 
Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documentare, 
Clubul Șomerilor Deva, precum șl ia Birourile de Forțe ' 
de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, 
Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, in zilele de 
luni, marți, miercuri, joi, intre orele 9—12. j

t * AM* • ! atta t * MV * W * •

AVANCRONICA FOTBALISTICA
versitatea Craiova; Farul 
C-ța — Poli Timișoara fi 
Rapiu — „U" Cluj. Dacă 
Rapid are o partidă mai 
ușoară, m Giulești, cu stu
denții din Cluj, Steaua, 
F.C. Național și Dinamo 
vor trebui să se întrebu
ințeze serios pentru a nu 
pierde in deplasare. Dar, 

Oțelul Galați — la Galați, Bistrița și chiar 
la Bacău este mare sete 
pentru puncte.

In prima perioadă a re
turului. între 1—20 martie, 
meciurile se vor disputa 
de la ora 15,30, iar între 
21—31 martie, ora 16, in 
luna aprilie ora 17 ți In 
lunile mai și iunie, ora 18.

Desfășurarea meciurilor 
din prima etapă a returu
lui se transmite și la Ra
dio București.

Sâmbătă (în Divizia na
țională) și duminică (în 
Divizia C) se reia campio
natul. in prima etapă a 
returului din Divizia na
țională sunt câteva parti
de deosebit de atractive. 
La loc de frunte se înscrie 
meciul 
Steaua (după câte s-a scris 
se transmite și la televi
ziune, duminică, de la ora 
15). Interesante se anunță 
a fi și celelalte meciuri 
din etapa a 18-a, din 1 
martie ; A.S. Bacău — F.C. 
Național; Ceahlăul — F.C. 
Chindia; Sportul Studen
țesc — Jiul Petroșani; Glo
ria Bistrița — Dinamo; Pe
trolul Ploiești — F.C. _Ar- 
gcș; F.C. Brașov — Uni-

AȘA ARATA CLASAMENTUL 
LA ÎNCEPUTUL RETURULUI

Capul de afiș al pri
mei etape din returul 
Diviziei C este fără în
doială meciul dintre Mi
nerul Știința Vulcan (lo
cul 3 in clasament, cu 29 
de puncte) V A.S.A. A- 
urul Brad (primul loc în 
clasament, cu 36 de punc
te). Brădenii au un a- 
vans de 5 puncte față de 
Favior Orăștie, aflat pe 
locul doi în clasament și 
va avea serios de luptat 
pentru a se menține li
der al clasamentului și 
deci, de a putea partici
pa la baraj pentru pro
movare în Divizia B. 
Deși nu a reușit să în
tărească lotul, așa cum 
ar fi dorit, conducerea 
A.S.A. Aurul Brad, an-

i
1 

Petrișor și secundul său l 
Guran au efectuat un ■ 
program intens de pre- J 
gătire pentru retur și in ț 
meciurile de verificare cu 1 
echipe din eșaloanele su- j 
perioare — Cormnul ți ț 
Vega Deva, a dovedit o 1 
creștere a forței de joc I 
a echipei, simțindu-x o 1 
automobilizare in special ,i 
din partea unor jucători 
consacrați în frunte cu 
Nan.

tn subsolul clasamentu
lui, Casino Ilia și-a pro- i 
pus să evite retrograda
rea, insd depinde foarte, 
mult ți de comportarea^ 
celorlalte surate aflate in i 
zona periculoasă.

Oricum, mai sunt mulf 
te etape de disputat țt 
multe se pot întâmplă, 
Greutățile financiare în
ecarea serios pe fiăcare 
club ți e important să 
participe ți alți sponsori 
la sprijinirea activității 
fotbalistice.

trenorul principal Gh.

<

t. Steaua 17 11 e 4 34—19 35 (+ «) CLASAMENTUL
2. FC Național
3. Oțelul Gl.

17
17

11
10

2
3

4
4

30— 19
31— 18

33
33

(+ 8) 
(+ 9) ÎNAINTEA ÎNCEPERII RETURULUI

4. Dinamo 17 8 4 5 25—17 28 (+ 4) 1. Aurul Brad 15 11 3 1 42—10 36
5. U. Cluj 17 7 4 6 36—32 25 (+ 1) 2. Favior Orăștie 15 9 4 2 25—11 31
6. Jiul Petr. 17 8 1 8 19—30 25 (+ D 3.

4.
Minerul Șt. Vulcan 
Victoria Călan

15
15 9

2
1

4
5

Z9—18 
34—15

29
287. Rapid 17 7 3 7 26—22 24 (— 3) 5. Constr. Hunedoara 15 8 3 4 21—16 27

8. FC Argeș 17 7 3 7 27—24 24 ( 0) 6. Minerul Teliuc 15 8 1 6 13—11 25
9. Farul C-ța 17 7 & 7 21—24 24 (— 3) 7. Minerul Ghelari 15 7 3 5 24■—18 24

10. Chindia 17 7 3 7 19—25 24 (— 3) 8. CFR Marmosim Sim. 15 7 3 5 19—19 24
11. Ceahlăul 7 6 5 6 23—26 23 (— 4) 9. Minerul Aninoasa 15 5 8 2 18—18 23
12. FCM Bacău 17 « 4 7 24—23 22 (— 5) 10. Jiul Petrila 15 5 7 3 19—15 22
13. Petrolul PI. 17 6 3 8 25—22 21 (— 3) 11. Dacia Orăștie 15 4 2 9 23—24 11
14. U. Craiova 17 6 3 8 27—28 21 (— 3) 12. Minerul Bărbâteni 15 4 2 9 24—26 14
15. Sportul Stud, 17 6 2 9 19—25 20 (— 4) 13. Metalul Crișcior 15 3 4 8 13—18 13
16. FC Brașov 17 5 3 9 23—31 18 (— 9) 14. Minerul Livezeni 15 2 4 9 10—39 10
17. Gloria Bistrița 17 4 3 10 16—27 15 (-12) 15. Casino Ilia 15 2 2 11 10—34 8
18. Poli. Timiș. 17 1 3 10 22—35 15 (— ») 16. Utilajul Petroșani 15 1 4 10 10—51 7

Programul returului campionatului Diviziei C, ediția ’d6-’97
ETAPA A 16-A (2 martie) ETAPA A 21-A (6 aprilie)

Mki. Ghelari — Favior Orăștie 
Dttcia Orăștie — Minerul Aninoasa 
Metalul Crlșcior — CFR Marmosim 
Victoria Călan — Casino Iha
Jiui Petrila — Constructorul Hunedoara 
Minerul Șt. Vulcan — Aurul Brad 
Minerul Teliuc — Utilajul Petroșani 
Minerul Livezeni — Minerul Bărbătenl

ETAPA A 17-A (9 martie)

Minerul Aninoasa — Minerul Livezeni 
Minerul Bărbătenl — Minerul Ghelari 
Favior Orăștie — Minerul Teliuc
UMajul Petroșani — Minerul Șt. Vulcan 
Aurul Brad — Jiul Petrila
Constructorul Hunedoara — Victoria Gălan 
Sasino lila — Metalul Crișcior
WR Marmosim — Dacia Orăștie

ETAPA A 18-A (16 martie)

Minerul Șt. Vulcan — Favior Orăștie 
Minerul Teliuc — Minerul Ghelari
Minerul Livezeni — CFR Marmosim 
Dacia Orăștie — Casino Ilia
Metalul Crișcior — Constructorul Hunedoara 
Victoria Călan — Aurul Brad
Jiul Petrila — Utilajul Petroșani 
Minerul Aninoasa — Minerul Bărbătenl

. ETAPA A 19-A (23 martie)

Casino Ilia — Minerul Livezeni 
CFR Marmosim — Minerul Aninoasa 
Minerul Bărbătenl — Minerul Teliuo 
Minerul Ghelari — Minerul Șt. Vulcan 
Favior Orăștie — Jiul Petrila 
Utilajul Petroșani — Victoria Gălan 
Aurul Brad — Metalul Crișcior 
Constructorul Hunedoara — Dacia Orăștie

• Aurul Brad — Minerul Livezeni -----------
■ .------ Constructorul Hunedoara — Minerul Aninoasa-----------
i- i— - Casino Ilia — CFR Marmosim -----------
. — Minerul Bărbâteni — Minerul Șt. Vulcan -----------
——— Minerul Teliuc — Jiul Petrila — ——
— — Minerul Ghelari — Victori . Călan ...... —
.......... — Favior Orăștie — Metalul Crișcior -----------
■ Utilajul Petroșani — Dacia Orăștie ■ ——

ETAPA A 22-A (13 aprilie)

— ------ - Dacia Orăștie —- Favior Orăștie — •••• ••
.   Metalul Crișcior — Minerul uhelari ——

■ . Victoria Călan — Minerul Teliuc -----------
----------- Jiul Petrila — Minerul Șt. Vulcan ------—
— ■ ■ - CFR Marmosim — Constructorul Hunedoara ———

i . . . Minerul Aninoasa — Aurul Brad ■ ......
.... Minerul Livezeni — Utilajul Petroșani ------ —

——— Casino Ilia — Minerul Bărbătenl — — -

ETAPA A 23-A (17 aprilie, intermediară)

. i n Favior Orăștie — Minerul Livezeni •
. . ........ Utilajul Petroșani — Minerul Aninoasa ---- ——
——= Aurul Brad — CFR Marmosim -----------
....- Constructorul Hunedoara — Casino Ilia -----------  
■■......... — Minerul Bărbătenl — Jiul Petrila ■ ■
■ . i ■ - Minerul Șt. Vulcan — Victoria Călan -----------
— ...........- Minerul Teliuc — Metalul Crișcior -----------
... — Minerul Ghelari — Dacia Orăștie ■........... -

ETAPA A 24-A (20 aprilie)

——— Minerul Aninoasa — Favior Orăștie -----------
----- —— Minerul Livezeni — Minerul Ghelari -----------  
---- —— Dacia Orăștie — Minerul Teliuc   
----------- Metalul Crișcior — Minerul Șt. Vulcan   
—— Victoria Călan — Jiul Petrila  
. ■■ Casino Ilia — Aurul Brad "1 ■
----------- CFR Marmosim — Utilajul Petroșani —-■ —•
— ----- _ Constructorul Hunedoara — Minerul Bărbătenl -----------

ETAPA A 20-A (30 martie)

Victoria Călan — Favior Orăștie -----------
Jiul Petrila — Minerul Ghelari ■
Minerul Șt. Vulcan — Minerul Teliuo ■
Minerul Aninoasa — Casino Ilia ———
Minerul Livezeni — Constructorul Hunedoara — —- 
Dacia Orăștie — Aurul Brad - - -----
Metalul Crișcior — Utilajul Petroșani ———
CFR Marmosim — Minerul Bărbătenl ----------—

ETAPA A 25-A (26 aprilie)

Minerul Teliuo — Minerul Livezeni 
Minerul Ghelari — Minerul Aninoasa 
Favior Orăștie — GFR Marmosim 
Utilajul Petroșani — Gaslno Ilia 
Aurul Brad — Constructorul Hunedoara 
Minerul Bărbătenl — Victoria Gălan 
Jiul Petrila — Metalul Grișclor 
Minerul Șt. Vulcan — Dada Orăștlo

ETAPA A 26-A (3 mai)•
Casino Ilia — Favior Orăștie • ——
CFR Marmosim — Minerul Ghelari ———
Minerul Aninoasa — Minerul Teliuc ■■■-■■ —
Minerul Livezeni — Minerul Șt Vulcan ■ —' -
Dacia Orăștie — Jiul Petrila —■ ■
Metalul Crișcior — Victoria Călan •- • - ■
Constructorul Hunedoara — Utilaj. Petroșani —— 
Aurul Brad — Minerul Bărbătenl ———

ETAPA A 27-A (8 mai, intermediară)
Jiul Petrila — Minerul Livezeni ....... .. -
M’nerul Șt. Vulcan — Minerul Aninoasa -----
Minerul Teliuc — CFR Marmosim — ■■-
Minerul Ghelari — Casino Ilia ———
Favior Orăștie — Constructorul Hunedoara — 
Utilajul Petroșani — Aurul Brad ——*
Minerul Bărbătenl — Metalul Crișcior — ■
Victoria Călan — Dacia Orăștie .............

ETAPA A 28-A (11 mai)
Aurul Brad — Favior Orăștie '-----------
Constructorul Hunedoara — Minerul Ghelari —— 
Casino Ilia — Minerul Teliuc ■■ -
CFR Marmosim — Minerul Șt. Vulcan " -
Minerul Aninoasa — Jiul Petrila 1 ■
Minerul Livezeni — Victoria Călan ------- !—
Dacia Orăștie — Metalul Crișcior ---------
Utilajul Petroșani — Minerul Bărbâteni ...........-

ETAPA A 29-A (18 mai) ’
Metalul Crișcior.— Minerul Livezeni ----- ——
Victoria Călan — Minerul Aninoasa -----------
Jiul Petrila — CFR Marmosim -----------
Minerul Șt. Vulcan — Casino Ilia —
Minerul Teliuc —‘ Constructorul Hunedoara -----------
Minerul Ghelari — Aurul Brad -----------
Favior Orăștie — Utilajul Petroșani —
Dacia Orăștie — Minerul Bărbâteni -----------

ETAPA A 30-A (25 mai)
Minerul Bărbâteni — Favior Orăștie ■ ■ —
Utilajul Petroșani — Minerul Ghelari ■ ■ --
Aurul Brad — Minerul Teliuc ---------- -
Constructorul Hunedoara — Min. Șt. Vulcan ———— 
Casino Ilia — Jiul Petrila — - 1 -
CFR Marmosim — Victoria Călan — ■——*
Minerul Aninoasa — Metalul Crișcior ——
Minerul Livezeni — Dacia Orăștie ■

NOTA: Jocurile se vor disputa în zilele dc duminică, 
de la ora 9,00, juniori-tineret și ora 11,00, seniori • me
ciurile intermediare se vor disputa de la ora 14,00 (ju. 
niori-tincret) șl ora 16,00, seniorii.
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Manifestări culturale
• Sub genericul „Balul 

Mărțișorului", astăzi (28 
februarie), elevi ai Liceu
lui Industrial Nr.'2 din 
Hunedoara vor fi protago
niști ai spectacolului des
fășurat în sala mare a Ca
sei- de cultură. O manifes
tare similară va avea loc 
peste o, săptămână (7 mar
tie), la Liceul Teoretic 
„Iancu de Hunedoara".

• Celor care sunt săr
bătorite în ziua de 8 Mar
tie; ansamblul folcloric de 
cântece și dansuri „Hațe- 
gana“ al Casei de cultură 
le oferă... mărțișoare mu
zicale. Acestea — în cadrul 
spectacolului folcloric intitu
lat „La izvor de dor și drag*1, 
găzduit de Casa de cultu
ră, în data de 5 martie.,

• Instituția culturală hu- 
nedoreană anterior mențio

nată se dovedește a< fi ge
neroasă cu mărțișoarele în 
acest an. „Mărțișoare pen
tru fiecare" este titlul sub 
care, la sala „Concordia", 
se vor desfășura momen
tele literar-artistice susți
nute de membrii cenaclu
lui „Dan Constantinescu" 
(versuri de. Ovidiu Băjan, 
Viorica Birta, Robert Pe
trescu, Zoii Szalkay jr., 
loan Barboni, Petru Poia
nă, Felicia Kovaci, Tibe- 
riu Dâscă, Nicolae Sekely), 
de soliștii la chitară cla
sică Mihai Jianu, Petre 
Octav și Miky Sekely și 
de actorii trupei „Pavel 
Crișan" (loan Csanadi, Ion 
Mermezan, Filip Ciutar, 
Sergiu Andrășesc), în de
corul creat de lucrările 
pictorului Dan Vifor Pi- 
chiu.

Vor dispărea cocinile 
de la Valea Seacă

Cetățenii din municipiul 
i Hunedoara care dețin co

cini de porci, cotețe de 
i păsări, construcții și îm- 
i prejmuiri improvizate în 

zona Valea Seacă' vor tre
bui să le desființeze până 
cel mai târziu luni, 10 
martie. Conform unui, co
municat al Primăriei mu- 

! nicipiului Hunedoara, te
renul este ocupat ilegal 
de improvizațiile amintite.

Construcțiile și împrej
muirile din zona Valea 
Seacă împiedică activitatea 
comisiei de aplicare a le
gii fondului funciar la ni
velul municipiului Hune
doara, încălcându-se, prin
tre altele, și normele legi

lor privind stabilirea și 
sancționarea contraven
țiilor la normele de igienă 
și sănătate publică și a 
celei privind autorizarea 
construcțiilor.

în cazul în care cetățe
nii aflați în cauză nu vor 
proceda la desființarea 
construcțiilor de la Valea 
Seacă, se vor lua măsuri
le legale de stabilire și 
sancționare a contraven
țiilor la legile menționa
te, precum și cele de dez
afectare a zonei. Desfiin
țarea improvizațiilor se va 
face de către Primărie, pe 
cheltuiala persoanelor vi
novate. se precizează în 
comunicatul remis presei,

Lista
certificatelor de urbanism și autorizațiilor 
de construire emise de primar în ședința 

din data de 18. 02. 1997
• CERTIFICATE DE URBANISM

1. S.G. Total Service Impex SRL — construcție 
atelier autoservice, str. Buituri, nr. 25 A; 2. S.0.
I.C.S.H. S.A. — — reamplasare cale rulare electro- 
macara, incinta DN 68 B; 3. Rădos Valeriu — modi
ficări locuință — G-tin Bursan, nr. 27; 4. Haiduc
Remus — desființare locuință, bdul Republicii, nr. 
54 A; 5. Ibănișteanu Adrian — transformare aparta
ment în . spațiu comercial — A. Iancu, nr. 1/1; 6.
Onica Lucian — c-ție garaj — zona Buituri; 7. Nagyl 
Francisc — c-ție împrejmuire — Garpați, nr. 52.

• AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE
1. Sucursala CEG — modificări finisaje fațade—- 

filiala CEC, A. Iancu, bloc 1; 2. Matei Gheorghe — 
c-ție garaj — zona Ciuperca; 3. Horvat Zoltan — 
înlocuire amplificatoare rețea SG TV NET.

Nou program 
de lucru la 

Primăria Hunedoara
începând de luni, 3 mar

tie, Primăria municipiului 
Hunedoara va avea un nou 
program de lucru - pentru 
personalul din aparatul 
propriu.

Astfel, în zilele de luni, 
miercuri și vineri progra
mul va fi între orele 7,30 
—14,30, iar . în zilele de 
marți și joi între orele 7,30 
—14,00 și 15,00—18,00.

Programul de^elații cu

Farmacie de serviciu
La sfârșitul acestei săp

tămâni, sâmbătă și-dumini
că, 1—2 martie a.c., în mu
nicipiul Hunedoara este

)

I
*
*
* 

SUBREDACȚIA HUNEDOARA 
Relații cu publicul, scrisori, anunțuri publicita- 

— în fiecare zi de marți și vineri, între orelere _ . .
11—14, la subredacția „Paginii-*, din clădirea Primă
riei municipiului, camera 32 (parter). Alte informații 
— la telefonul 714639, în zilele și între orele men- 

ț ționate.
<

publicul al angajaților Pri
măriei Hunedoara este ur
mătorul :

• luni : între orele 9—12;
• marți! între orele 9— 

12 și 15—17;
• miercuri : între orele 

9—12;
• joi : între orele. 9—12 

și 15—17;
• vineri : între orele 9— 

—11.

deschisă farmacia Aura — 
San, situată în zona Du
nărea. Programul este în
tre orele 8—19.

1

*
*
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„Am lucrat și pentru Gabriela Sabatini"
Firma Aracom SRL, a- 

vând peste o sută de sa- 
lariați, este specializată pe 
producția de fețe de în
călțăminte.

REP.: Die Stancu, când 
ați intrat în afaceri ?

E.S. : De cca patru ani, 
urmând un drum sinuos, 
care a înregistrat la un 
moment dat și experien
ța tristă a falimentului.

REP. : Cum s-a întâm
plat aceasta ?

E.S.: Scenariul a fost 
simplu : am contractat cre
dite pentru aprovizionarea 
cu materie primă, care 
era prelucrată, în lohn, la 
Corvinul S.A., după care 
mă ocupam de comercia
lizarea produsului finit pe 
piața internă. într-un me
diu economic normal afa
cerea ar fi fost bună. Dar 
în condițiile unor dobânzi 
ce depășeau o sută la sută 
și a unui blocaj financiar 
generat de incapacitatea 
de plată a beneficiarilor, 
m-au strivit la mijloc, for- 
țându-mă să lichidez afa
cerea.

REP.: Și totuși, astăzi, 
sunteți din nou „pe bari
cade", revirimentul eco
nomic fiind evident. Care 
este secretul?

E.S. : Lucrând în dome
niu și având numeroase 
contacte de afaceri, am 

reușit să reclădesc activi
tatea, printr-o relație de 
parteneriat cu un între
prinzător italian. Aborda
rea este diferită, în sensul 
că am evitat piața inter
nă, lucrăm în lohn și toa
tă producția merge la ex
port. Dotarea, reprezenta
tă de 20 de mașini indus
triale, 8 mașini de croit, 
o mașină de egalizat, trei 
de subțiat, precum și o 
bandă rotativă care con-

Dialog cu dl ec. EMILIAN STANCU, 
asociat unic la S.C. Aracom SRL Hunedoara

stituie inima-metronom a 
activității deoarece impri
mă ritmul producției, eli
minând timpii morți, este 
proprietatea partenerului 
italian, noi plătind chirie 
pentru ele. Lucrând în 
lohn, tot partenerului stră
in îi revine sarcina găsi
rii beneficiarilor pe piața 
vestică. Am avut clienți 
de marcă, gen Gabriela 
Sabatini, dar deocamdată 
considerăm că locul nos
tru se potrivește mai bine 
unei producții destinată 
clasei medii.

REP. ; Tânjiți spre do
bândirea unei autonomii 
tehnologice cu posibilități 
de export direct ?

E.S.: Cred că această 
tendință este firească. Pe 
de altă parte pasul spre 
totala independență presu
pune multă chibzuință și 
curaj, dacă stăm să ana
lizăm contextul economic 
autohton. Deocamdată tac
tica aplicată este aceea de 
a ne crea dotări din câș
tigurile firmei. Așa se fa
ce că în acest an sper să 
reușesc cumpărarea unui 
lot de utilaje care să pu

nă bazele dotării proprii 
a firmei.

REP.: Salariații dvoastră 
sunt mulțumiți ?

E.S.: Am o filozofie a- 
parte la acest capitol. Știu 
că atunci când pleacă de 
acasă, dimineața, omul 
merge să câștige niște bani. 
Datoria mea este să-i asi
gur acești bani și chiar 
să-l învăț, dacă nu știe, 
cufn să-i câștige. Majori
tatea sălariaților pe.care-i 
am sunt tineri, fără ex
periență, mulți luați din 
șomaj. Pe lângă acest ser
viciu le-am oferit și posibi
litatea calificării în aceas
tă meserie. Sunt conștient 
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de faptul că, fiind in faza 
de învățare a meseriei, nu 
le pot cere salariatelor 
mele să facă munca unui 
profesionist în domeniu. De 
aceea, deși există normă, 
eu deocamdată nu le-am 
impus-o, iar plata se face 
după timpul lucrat și m) 
după producția realizată. 
Din aceste considerente am 
avut înțelegere și în ca
zul in care lipsa dibăciei 
a generat pierderi de ma
terial, neimputând până 
acum nici un leu~nimănui. 
Salariații ău toată, bună
voința de a se specializa, 
iar acest lucru le va a- 
duce cum este și normal 
câștiguri în plus. Chiar da
că salariile nu sunt foarte 
mari, ele sunt totuși mal 
bunc ca în alte părți șl 
ceea ce-i mai important, 
se plătesc întregi.

REP.: Ce sprijin credeți 
că ar fi cel mai potrivit 
pentru întreprinzătorul ro
mân în producție ?

E.S.: Aș puncta unul 
singur. Credite cu 
dobândă avantajoasă. A- 
cestea mi-ar permite mie, 
de exemplu, să-mi creez 
o dotare proprie la vârf. 
Este de ajuns să spun atât 
dacă ne gândim ce avan
taje poate avea cineva ca
re dispune de tehnologii 
de ultimă oră.

Un grav accident de cir
culație s-a produs luni, 24 
februarie, ' în jurul orei 
15,30 pe D.N. 68 B, pe po
dul din dreptul Oțelăriei 
Electrice, în municipiul Hu
nedoara-.

Eugen Zgaiba, de 21 de 
ani, din Hunedoara, mun
citor la S.C. Siderurgica 
S.A., conducea autoturismul 
personal Dacia 1300, cu nr. 
HD — 02 — PXH, cu vi
teză excesivă în direcția 
Hunedoara — Deva. în 
timp ce s-a angajat în de
pășirea autoturismului HD 
— 01 JSK, l-a acroșat în 
dreptul ușii din stânga fa
ță și al aripii față stânga, 
după care a pierdut con
trolul volanului și a pă
răsit partea carosabilă, 
rostogolindu-se de mai mul
te ori în coborâre, pe o 
diferență de nivel de 5

Grav accident de circulație

Autoturismul condus dc Eugen Zgaiba, imediat după accident. 
Foto : Biroul poliției Rutiere a Municipiului Hunedoara.

metri. Autoturismul a fost 
distrus complet. Șoferul a 
fost internat la Spitalul 
municipal Hunedoara, cu 
multiple traumatisme. De 
pe urma accidentului a a- 
vut de suferit și pasage
rul transportat pe locul din 
dreapta șoferului, Traian 
Ardelean, de 34 de ani, zi
dar la S.C. Siderurgica, ta
tă a cinci copii minori. A- 
cesta a suferit leziuni mult 
mai grave, în special în 
zona capului, fiind trimis 
și internat la secția de ne- 
uro-chirurgie a Spitalului 
din Deva.

Potrivit celor spuse de dl 
lt. col. Adrian Filer, șeful 
Biroului Poliției Rutiere a

Municipiului Hunedoara, șo
ferul Eugen Zgaiba avea 
permis de conducere doar 
din 18 iulie 1996. „Cu toa
te activitățile de prevenire 
desfășurate de lucrătorii Bi
roului Poliției Rutiere, se 
constată că o bună parte 
din conducătorii de autove
hicule nu respectă regulile 
de circulație rutieră și ntl 
conduc preventiv, așa cum 
li se recomandă la fiecare 
control făcut de agenții po
liției rutiere. Lipsa de ex
periență și bravura de ca
re a dat dovadă șoferul In 
cauză, trebuie să dea de 
gândit și altor conducători 
auto", arăta lt. col. Adrian 
Filer.

Pagină realizată de SORIN BLADA, 
GEORGETA BÎRI.A, ADRIAN SALAGEAN
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Cu dragoste, pentru Socrate

Xauuz
Să privim îndelung 
într-o oglindă spartă 
că-ntr-un adânc 
și năucitor abis, 
ochii vor căuta, 
printre riduri și cearcăne, 
urmele unor întâmplări de demult, 
ne vom spijini gândurile 
de marginile unui vis 
ce ne va purta 
spre cinc știe ce arcadii de fum.

IONEL AMARIUȚEI

• I
<

I

I

p,

Despre această carte 
se poate discuta. De scris 
e ceva mai greu. în pri
mul rând, fiindcă pătrun
derea in universul socra- 
tian constituie o impli
care complexă și destul 
de cpmplîcată din care nu 
se poate evada cu ușu
rință. în același timp, 
parcă auzim vocea lui 
Socrate afirmând dezar
mant: „Scrierea, dragul 
meu Phaidros, seamănă 
intr-adevăr cu pictura, și 
tocmai aici stă toată gro
zăvia. Aceste figuri că
rora le dă naștere pictu
ra se ridică în fața noas
tră asemenea unor fiin
țe însuflețite. Dar dacă 
le încerci cu o întrebare, 
ele se învăluiesc într-o 
foarte solemnă tăcere. La 
fel se petrece și cu gân
durile scrise: ai putea 
crede că ele vorbesc, în
suflețite de spirit. Dar 
dacă le pui o întrebare, 
vrând să te lămurești a- 
supra vreunei afirmații, 
ele nu-țl răspund decât 
un singur lucru, mereu 
același" (p. 52). Astfel 
vreau să evidențiez ceea 
ce îndeobște se știe: So-

crate a fost omul,.filozo
ful dialogului, al comuni
cării directe, vii și reci
proce. El însuși a spus-o 
iar Platon a lăsat-o pos
terității sub forma cele
brelor Dialoguri.

Această carte, semnată 
de Jean Brun, este și nu 
este o biografie, sau, în 
orice caz, autorul a făcut 
o cursă contra cronome-

de înțelept trebuie să fi 
fost Socrate dacă, deși 
„n-a scris, intr-adevăr, 
nimic" (p. 8), el a făcut 
să graviteze în juru-i Un 
întreg sistem filozofic a 
cărui „cheie de boltă" a 
fost conceptul „cunoaș- 
te-tc pe tine însuți"? (p. 
65). Gândind la Socrate, 
sau vorbind despre el, îl 
simți apropiat și-i poți

JEAN BRUN : „SOCRATE”. Ed. „Humanitas”, 
seria Maeștri spirituali

tru pentru a prezenta în 
vreo 130 de pagini o per
sonalitate care a rămas 
atât de bine înfiptă 
filozofie, încât nimeni 
domeniu nu o poate 
nora. Este punctul de
ferință în jurul căruia se 
poate vorbi despre micii 
socratici; megarici, cire- 
naici și cinici; despre ma
rii socratici: Academia 
lui Platon și Liceul lui 
Aristotel; sau despre pre
socratici: filozofii din sec. 
al VII-lea și ai VI-lea 
î.Cr. Așadar, ne putem 
întreba cu admirație: cât

deveni pe nesimțite par
tener de discuție, tocmai 
pentru că el „n-a trăit 
decât în și prin dialog, 
decât în și prin contac
tul cu un discipol de 
care primea tot atât 
cât putea să-i ofere" 
49). Și, înțelegându-1, 
devenim la rându-ne dis
cipoli, suntem solidari i- 
deilor sale și ne este drag, 
chiar dacă avea „nasul 
turtit, buzele groase, ochi 
bulbucați" (p. 114), dar 
și pentru că era căsătorit 
cu Xantipa, „cea mai in
suportabilă dintre toate

făpturile ce-au existat, e- 
xistă și vor exista vreo
dată" (p. 26—27), după 
cum ne informează Xe- 
nofon în „Amintiri despre 
Socrate". Involuntar ne 
scapă o exclamație: ce 
tandem! Insă este de no
tat și faptul că Socrate 
„ar fi fost mai întâi so
țul lui Myrto, fiica sau 
nepoata lui Aristides cel 
Drept (...), sau chiar că 
ar fi fost concomitent so
țul lui Myrto și al Xan- 
tipei" (p. 26). Și tot ca 
element biografic, poate 
mai, puțin cunoscut: cele
brul filozof a avut trei 
copii: Lamproches — pri
mul născut, Sophroniscos 
și Mencxene — nu se știe 
cu exactitate care al că
reia dintre soții era... A- 
cestea toate țin de pro
zaicul și de avatarurile 
vieții obișnuite dar care, 
în cazul marelui filozof, 
au constituit un material 
brut din care el a extras 
o parte di«i aurul unei 
concepții filozofice.

DUMITRU IIURUBA

navigație" sau intâmplări 
' ale sublimului

Cartea este un splendid discurs lirico-filozofic, 
impregnat de cunoașterea unei intregi pleiade de fi
lozofi, gânditori, poeți și de către sine. O abordare 
mai amplă s-ar cuveni, insă ne rezumăm la primele 
impresii. Rafinamentul, parabola din sorginte pia- 
toniană (peșterii lui Platon, vezi lleiddeger), ori a 
mitului lui Sisif, sunt două din cheile sugestive ale 
Inițierii labirinthice. In superbe poeme in proză, ori 
etajate în strofe, dense, străvezii, deopotrivă încăr
cate de înțelepciune, caratele propriei trăiri scânte
iază complementar.

NOTE DE LECTURA

„striviți de 
îmbibată

loan Slavici sau constanta 
ardelenească a spiritualității 

românești 
debutat 

literare"
o perioa-

Prozatorul a 
„Convorbiri 

iu 1871. După 
<l.i in care a fost redac
tor la „Timpul" în care 
a devenit membru cores
pondent al Academiei Ro
mâne (1882) întemeiază 
in 1881, la Sibiu, revis
ta „Tribuna". Debutează 
editorial cu „Novele din 
popor" (1881), urmat în 
1884 de „Pădureanca". 
Revenit în București, co
laborează Ia „Voința na
țională", iar mai apoi 
conduce „Corespondența 
română" și „Vatra", ală
turi fiindu-i George Coș- 
buc și I.L, Caragiale. în 
„Vatra" publică romanul 
„Mara" 
ii apare 
bătrâni", 
cadcmia 
timpul 
mondial 
nul „Ziua", 
vitațea progermană

•
tivitate umană contradic
torie, cuprinsă de pati
ma îmbogățirii sau a 
parvenirii. Slavici intro
duce in circuitul literar 
romanesc o umanitate 
nouă — aceea a lumii 
ardelenești devorată dc 
patima banului. Lumea 
sa sc află la demarcația 
dintre 
dintre 
și cea capitalistă, 
nind dc la

Velea este „criptic" doar pentru cei 
Roata tăvălugului vieții troglodite, cea 
de sânge și întuneric"... Un filozof se ascunde in 
poezie. Un foarte bun filozof ! Dar și un poet, în 
filozofie. Acest „de-a v-ați ascunselea" este savuros 
și încântător pentru spirit și inimă.

Cunoașterea sc infruptă și înfruntă cu reflexele 
diamantului emoții pure, a copilului, incă neprihă
nit, din arhetipul sacru. Plasticitatea imaginilor (1- 
maginația, ca sursă la Dumnezeire) șochează și 
dezmiardă. Umbrele infernului sc perindă, mătu
rate prin luciditate de lumina revelației. Nimic nu 
poate devora ființa, ci doar a o releva și mai preg
nant, pe măsura cunoașterii, evident, prin suferința 
psihică, purificatqare. Ușoare atingeri cu Eminescu 
și deopotrivă A.E. Baconsky am găsit doar într-Un 
poem, probabil o replică a poeziilor ambilor citați, 
„Rugăciunea unui dac"... Velea dă nume poemului 
său cu pricina, „Rugăciunea ultimului poet" (pag. 42).

Cartea narează dezinvolt, „întâmplări ale Su
blimului". Este un superb imn a] Libertății spiritu
lui, intangibil. Aici ni se descrie un „devorant con- 1 
voi larvar", dincolo „mulțimea hăitașilor", „pe capul ? 
poetului (dintotdeauna, se pare, zeii) au pus .prețul, ) 
ca și pe veșmintele sale"... La condition humaine, 
iată... subiectul cărții. Pare că pe spatele cuvintelor, 
ca niște făpturi vii, sunt 
lumi, superioare, matriceale.

Dumitru Velea a atins 
tacolul generos al triumfului spiritului asupra bez
nelor subterane, suli-cerebrale, sub-umane.

EUGEN EVU

imprimate semnele altei

un apogeu, oferind spec-

1
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împărțirea săptămânii în 
zile datează cu siguranță din 
vremurile îndepărtate ale 
asiro-babilonienilor, chiar 
dacă a suferit transformări 
difuzându-se de la un 
popor la altul, de la o re
ligie Ia alta. La romani 
fiecare planetă era consi
derată și identificată cu o 
divinitate, cu un zeu sau 
o zeiță, care protejau o zi 
a săptămânii. Exista, deci, 
o zi a lui Saturn, una a 
Soarelui, una a Lunii, ziua 
lui Maile, ziua iui Mercur, 
ziua lui Iovis și ziua zei
ței Venus. Cu trecerea la 
creștinism ordinea și nu
mele unor zile s-au schim
bat. Săptămâna începea cu 
luni, din latinescul Lunae 
dies, adică ziua lunii; ul
tima zi a fost duminică, 
din dies dominica, ceea 
ce însemna1 „ziua Domnu
lui". Ziua lui Saturn, ca
re în calendarul roman 
era prima, a lăsat locul 
cuvântului din1 ebraică 
shabbalh, din care derivă 
sâmbătă. Celelalte zile, 
exceptând ordinea, cores
pund vechiului calendar 
roman . marți este ziua 
lui Marte, „Martis dies", 
miercuri este „Mercurii 
dies", ziua lui Mercur, joi 
este „Iovis dies" și vineri 
„Veneris dies”.

mausoleu". Este vorba, de 
fapt, despie un cuvânt de 
origine livrească, derivat 
din latinescul mausoleu(m) 
preluat, de altfel, din gre
cescul mausoleion (al lui 
Mausol). Cine a fost Mau- 
sol ? A fost un satrap, a- 
dică un guvernator al u- 
ner satrapii, provincie în 
Imperiul Persan. Spre deo- 

' sebire de ceilalți satrapi/ 
cunoscuți în istorie prin 
despotismul lor, Mausol a 
intrat în istbrie pentru că 
a înfrumusețat capitala A- 
licarnasso cu clădiri im
punătoare. La moartea sa 
soția Artemisa i-a construit 
un splendid monument fu
nerar, numit mausoleu, 
considerat ca una din ce
le șapte minuni ale lumii 
antice.

MARIANA- ISTRA TE
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(1894). In 1902 
romanul - „Din 
premiat de A- 
Română. în 

primului război 
conduce cotidia- 

Pentru acti- 
"1 este 

întemnițat la închisoarea 
Văcărești (1918). După e- 
liberare iși reia activita
tea literară, colaborând 
la „Adevărul literar și 
artistic" și la „Omul li
ber".

Dincolo de aceste re
pere absolut necesare, 
care îi definesc activita
tea, Ioan Slavici, născut 
in a doua parte a lunii 

Siria
cum

ianuarie 1848 în 
(Arad) este, după 
amintea critica de spe
cialitate, „întâiul scriitor 
al Transilvaniei in or
dinea valorii și a impor
tanței și- doar RebreanU. 
izbutește să-V egaleze și 
să-i întunece faima".

loan Slavici se impu
ne dintru începuturile 
scrisului său ca un 
itor modern prin 
strucție și formație, 
s-a aplecat asupra 
Jiului țărănesc familiar. 
La el salul (>ste « colec-

scri- 
con- 
care 
me-

rural și urban, 
economia rurală i 

Por- 
serisut său, 

Titu Maiorcscu dezvoltă 
teoria „realismului popo
ran", cerând un roman 1 
al cărui subiect să fie ț 
„viața specific naționa- h 
lă“.

Slavici lasă la o par
te subiectivismul roman
tic și naiv al înaintașilor, 
abordând totul cu obiec
tivitate, prin intermediul 
introspecției psihologice, 
Nicolae lorga îl detașa 
net pe Slavici dc scriitu
rii epocii, motivând că Ia 
ci se întâlnește nu „depă- 
narea liniștită a firului 
povestirii, ci analiza stări
lor sufletești, analiză 
conștiincioasă, răbdătoare 
și adevărată de multe 
ori, care ne-a dat unele 
bucăți, fără pereche în 
literatura noastră".

Trebuie să mai men
ționăm că un moment 
însemnat îl constituie în 
creația sa memorialistica 
alcătuită din însemnări 
de călătorie, din amintiri 
și evocări ale unor oa
meni și întâmplări din 
viața sa („Fapta omeneas
că”, „Lumea prin care 
am trecut", .închisorile 
melc", „Amintiri"), Se re
marcă asprimea stilului 
ce inaugurează realismul 
obiectiv al scrisului ro
mânesc, iar în plan psi
hologic — constanta ar
delenească a spiritualită
ții romanești.

TI CĂTĂLIN

MAUSOLEU

Prin cuvântul mausoleu 
astăzi se desemnează un 
monument funerar al u- 
nui personaj foarte impor
tant. în sens figurat mau
soleu poate însemna și un 
edificiu monumental sau 
o casă cu aspect vetust și 
cu un stil excesiv de în
cărcat, pompos. De aici și 
expresia „trăiește într-un

* Interviu realizat de scriitorul Dumitru llurubă cu scriitorul l’cirișor Cio- 
robea la lansarea romanului „Casarabassa". Foto : ANTON SOCACI
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f SĂPTĂMÂNA 
I TV

LUNI, 3 MARTIE
T V R 1

- 13,00 Jurnal; 13,10 TVR Iași; 14,00 TVR 
Cluj-N.; 14/50 TVR Timișoara; 15,50 Sec- 
țrențe iraniene; 16,00 Jurnal; 16,05 Turism 
{i agroturism; 16,30 Reflector; 17,00 Em.

n 1b. maghiară; 18,15 Roata norocului 
(cs); 19,00 Atlas; 19,30 Salvați de clopoțel 
s); 20,00 Jurnal; 20,35 Gala Premiilor U- 

jiiter; 23,35 Jurnal; 23,55 Cultura in lume; 
ț),20 Concert „Promo Fragil"'.

/ T V R 2

, 1340 Jurnal; 13,10 Politica între ideal 
și real; 13,35 Drumul spre Avoniea (r); 
■4,25 Confluențe (r); 14/55 Perla Neagră 
<r); 15,40 D.a; 16,05 Top Model (s); 17,00 
Maseaua de minte; 17,40 Andrea Celeste 
(s); 18,25 Ecclesiast ’97; 19,10 Sănătatea 
•roșelor; 19,30 Sensul schimbării; 20,00 
Ar-e vizuale; 20,30 Tribuna nonconfor- 
«ntș.Hor; 2140 TVM Mesager; 2140 Că. 
*uța cu povești; 21,35 Sub cupola circu. 
lui; 2245 Tribuna partidelor parlamenta
re; 22,30 Santa Barbara (s); 23,15 Mag. 
•portiv internațional; 0,30 Muzica e via
ța mea!

PRO TV

74» Ora 7, bună dimineața!; 940 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
1040 Cine-i șeful? (r); 10,30 Lumea £11- 
Biuiui (r); 1140 Filme seriale; 1245 Știri; 
■340 Pungași de meserie (co. SUA 1992); 
■4,35 Rătăciți în tranziție (r); 15,80 Ver
dict: crimă! (s); 16,00 Tânăr și neliniștit 
4s); 16,45 înrobită de iubire (s); 17,30 Am * 
întâlnit și români fericiți; 18,00 Sport la 
adinut; 18,30 Știri; 18,35 Cine-i șeful? (s); 
■9,00 Știi și câștigi! (cs): 19,30 Știri; 20,00 
Kelig (co, SUA 1983); 21,50 Știri- 22,00 Fa
milia Bundy (S); 22,30 MASH (s); 23,00 
Film serial; 0,00 Știri; 0,20 Sport la minut.

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,15 Sfântul (r); 8,00 în vi
rilă la Antena 1; 10,30 D.a; 11,10 Româ
nia și dictaturile ei (r); 12.00 Ultimele 5 
minute (f.p.); 13,30 Viața în trei (s); 14,00 
(Știri; 14,10 Călăreții (f/r); 16,00 Lumină 
Călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 O iubire 
de neuitat (s); 1840 D.a; 18,30 Long Life; 
■9,05 Intre prieteni; 19,30 Văduva (s); 
£040 Observator; 21,15 Din lumea aface
rilor; 21,30 Omul cu o mie de fețe (s, cp. 
■); 22,30 A treia planetă de la Soare (s, 
SUA '96, ep. 1); 23,00 Milionarii de la...

* MARȚI, 1 MARTIE
I TVR 1

740 TVM Telematinal; 8,30 Santa Bar- 
b»ea (r); 10,00 Limbi străine: franceză, 
eog.eza; 1140 Fetus (f/r); 12,35 1001 A- 
merici (d.a); 13,10 Muzica pt. toți; 14,00 
Jurnal; 15,00 TVR Cluj-N.; 15,35 Grcndi. 
ser (dji); 1640 Jurnal; 16,10 Fii tu în- 
••ții; 16,45 Conviețuiri; 17,35 Cazuri și 
necazuri in dragoste (div.); 18,30 Tribu
ni partidelor parlamentare; 1845 Medi
cina pt. toți; 19,25 Katts și câinele (s); 
2049 Jurnal- 20,35 Ed. specială; 20,50 Mi
cul lord Fauntleroy (f. SUA ’36); 2240 7 
zile în România; 23,30 Jurnal; 23,45 Vi- 
deadiscoteca ’97; 0,15 Gong!; 0,45 Recital.

T V R ^2

740 TVM Telematinal; 8,30 TVR Cluj- 
Napoca; 9,20 Ora de muzică; 10,05 Maga
zin satelit; 11,05 Punct de întâlnire; 11,30 
D_a; 1240 Gala Premiilor Uniter (r); 13,30 
Ritmuri muzicale; 13,50 Serialul seriale, 
ior; 14,40 Limbi străine (r): 15,40 Babar 
(<La); 16,05 Top Model (s); 17,00 23 de mi- 
lioane (I); 17,40 Andrea Celeste (s); 18,30 
23 de milioane (II); 20,00 Cu cărțile pe 
față; 21,00 TVM Mesager; 21.30 Căsuța 
cu povești; 21,35 Mag. sportiv; 23,20 Tea
trul Național de Televiziune prezintă: 
„Cu cărțile ascunse".

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,15 Sport la minut; 
10,00 Cine-i șeful? (r); 10,30 MASH (r); 
1140 Filme seriale; 12,55 Știri; 13,00 Bruce 
and Shaolin Kung Fu (f. Hong Kong- ’77); 
15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 Tânăr și ne- 
lin"t>t (s); 16,45 înrobită de iubire (s);

17,30 Cagney șl Lacey (s); 18,15 Sport la 
minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine-i șeful? (s); 
13,00 Știi și câștigi! (Cs); 19,30 Știri; 20,00 
Chicago Hope <s>; 21,00 Secrete de fami
lie (s); 22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 MASH 
(s); 23,00 Deșteaplă-te, române!; 0,00 Știri; 
0,20 Sport la minut — știri sportive.

ANTENA 1

7,15 Văduva (r); 8,00 în vizită Ia An
tena 1; 10/10 D.a- 11,10 O iubire de ne
uitat (r); 12,00 Berlin Expres (f-a. SUA 
’47/48); 13,00 Viața în trei (s); 14,00 Știri;
14,10 Omul cu o mie de fețe (f/r); 15,00 
A treia planetă de la Soare; 15,3o Meda
lion; 16,00 Lumină călăuzitoare (s); 17,10 
O iubire de neuitat (s); 18,00 D.a; 18,30 
în luptă cu abuzurile și corupția; 19,30 
Văduva (s); 20,30 Observator; 21,15 Din 
lumea afacerilor; 21,30 Nash Bridges (s, 
ep. 1); 22,30 Sparks (s, ep. l)i 23,00 Milio. 
narii de la miezul nopții.

MIERCURI, 5 MARTIE

T V R 1

740 TVM Telematinal; 8,30 Santa Bar. 
bara (r); 10,00 Vidcolexicon; 1145 Video- 
caseta muzicală; 11,20 Andrea Celeste (r); 
12,05 1001 de Americi (d.a); 12,35 Feflec. 
tor (r); 1345 Muzica pt. toți: 1440 Jur
nal; 14,10 TVR lași; 15,05 TVR CIuj-N.j 
1640 Jurnal; 16,10 Mag. sportiv; 1740 A- 
cești pătimași minunați; 17,30 De la lu
me adunate...; 18,00 Grendizer (d.a); 18,30 
Roata norocului (cs); 19,30 California vi
sează (s); 20,00 Jurnal; 20,35 Ed. specială; 
2040 Giuvaerurile Coroanei (s, ep. 1); 
21,20 Fotbal. Liga Campionilor: Ajax Am
sterdam — Atletico Madrid (d); 22,20
Frumoasa și Bestia (s); 23,10 Personalități 
în Top; 23,30 Jurnal; 23,45 Confluențe; 
0,05 întâlnirea de la miezul nopții.

T V R 2

7,00 TVM Telematinal; 8,30 TVR Timi
șoara; 9,2o Ora de muzică; 10,05 Caleidos. 
cop-satelit; 11,38 D.a; 12,00 Film (r); 13,35 
National Geographic (do); 14,30 Ritmuri 
muzicale; 14,40 Gong! (r); 15,10 De lingua 
latina; 15.40 D.a; 16,05 Top Model (s); 
17,00 Zodia Balanței; 17,40 Andrea Ce
leste (s); 18,30 Em. în 1b. maghiară; 20,00 
Clio; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Căsuța 
cu povești; 21/15 Orizonturi culturale; 
22,05 Santa Barbara (s); 22,50 Un secol 
de cinema; 23,30 Fotbal.

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport ia minut; 
10,00 Cine-i șeful? (r); 10,30 MAS1I (r); 
1140 Seriale;. 12,55 Știri; 13,00 Baby on 
Board (f.a. SUA 1982); 14,35 Am întâlnit 
și români fericiți (r); 1540 Verdict: cri
mă! (5); 16,80 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
înrobită de iubire (s); 17,30 Robocop (s)
18,15 Sport la minut; 18/J0 Știri; 1845 
Cinc-1 șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs);
19.30 Știri; 2040 MASH — Goodbye Fa
rewell and Amen (co. SUA 1983); 2140 
Știri; 22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 Dream 
On (s. SUA 1990, ep. 1); 23,00 Lege și 
ordine (s); 0,00 Știri; 0,20 Sport la minut.

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,15 Văduva (r); 8,00 în vizită 
la Antena 1; 10,30 D.a; 11,10 O iubire de 
neuitat (r); 12,00 Ultimele 5 minute (f/r);
13.30 Viața în trei (s); 14,10 Nash Brid- 
ges (r); 16,00 Lumină călăuzitoare (s); 17,10 
O iubire de neuitat (s); 18,00 D.a; 18,30 
Long Life; 1945 Totul despre Guvern; 
1940 Văduva (s); 20,30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 Ani întune
cați (f. istoric SUA 1989, p.I); 23,00 Mi
lionarii de la miezul nopții.

JOI, 6 MARTIE

T V R 1

7,00 TVM Telematinal; 8,30 Sania Bar
bara (r); 10,00 Limbi străine: germană, 
italiană; 11,00 Andrea Celeste (r); 12,40 
1001 de Americi (d.a)- 13,10 1001 audiții; 
14,00 Jurnal; 14,10 TVR lași; 1540 TVR 
Cluj-N.; 15,4o Tradiții; 16,00 Jurnal; 16,10 
Cuvinte potrivite; 16,35 Mag. social; 17,25 
Grendizer (d.a); 17,50 Tribuna partidelor 
parlamentare; Î8,15 Tragerile Loto; 18,25 
Milenium; 19,10 Lupii aerului (s); 20,00 
Jurnal; 20/15 Ed. specială; 20,50 Dragos, 
tea învinge (s); 21,45 Reflecții rutiere; 
22,00 Studioul economic; 22,35 Documen
tar; 23,30 Jurnal; 23,45 Intcrpreți ai cân
tecului popular: Veta Biriș; 0,05 Berlin 
Alexanderplatz (s).

T V R 2

7,00 TVM Telematinal; 8,30 TVR Cluj- 
Napoca; 9,20 Muzica pt. toți; 10,05 Calei
doscop satelit; 10,40 întâlnirea de la mie
zul nopții (r); 11,45 D.a; 12,15 Teleenci- 
clopedia (r); 13,00 Engleza pt. copii; 13,10 
Frumoasa șl Bestia (r); 14,00 Jurnal; 14,10 
Reportaj ’97; 14,40 Limbi străine (r); 15,40 
D.a; 16,05 Top Model (s); 17,00 Ceaiul do 
la ora cinci (div.); 19,00 Em. în 1b.' ger
mană; 20,00 Club 2020; 20,30 Enigma 
(cs); 21,00 TVM Mesager; 21,30 Fotbal. 
Liga Camp, (rez.); 22,05 Marile familii (f. 
Fr. 1958); 23,40 Stadion; 9,15 Din darul 
magilor,

PRO TV

740 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit* (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine-i șeful? (r); 10,30 Dream On
(r) ; 13,00 License to Drive (co. SLA ’87); 
12,55 Știri; 13,00 ‘Robocop (r); 13,45 Be- 
veriy Ilills (r); 14,30 Gilettc — lumea 
sportului; 15,00 Verdict: crimă! (s); 1640 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de 
iubire (s); 17/f0 Enigmele Agathei Christie
(s) ; 18,15 Sport ia minut; 1840 Ș.iri; 
18,35 Cine-i șeful? (s); 19,00 Știi și câș
tigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Melrose Place 
(s); 21,00 Doctor in Alaska (s); 21,50 Știri; 
22,00 Familia Bundy (s); 2240 Dream On 
(s); 23,00 Sergentul Wolf (s); 0,00 Știri; 
0,20 Știri sportive.

ANTENA 1

7,15 Văduva (r); 8,00 In vizită la Ante
na 1; 10,30 D.a; 11,10 O iubire de neui. 
tat (r); 12,00 Ultima dorință (dramă SUA 
’92); 13,30 Viața în trei (s); 14,10 Ani în
tunecați (f/r); 16,00 Lumină căi luzi.oare 
(s); 17,10 O iubire de neuitat (s); 18,00 
D.a; 18,30 Invitați la Antena 1; 19,30 Vă
duva (s); 20,30 Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Teroare în umbră 
(thriller SUA); 23,00 Milionarii de la...; 
0,30 Kassandra (s, 2 cp.).

VINERI, 7 MARTIE
T V R 1

7,00 TVM Telematinal; 8,3q Santa Bar
bara (r); 10,00 Limbi străine: spaniolă;
10.30 Studioul șlagărelor; 10,55 Andrea 
Celeste (r); 11,20 Recital „Pasărea Coli, 
bri"; 12,35 1001 audiții; 13,20 TVR Iași; 
14,00 Jurnal; 14,10 TVR Cluj-N.; 15,00 
Pompierii vă informează!; 15,20 Din lu
mea afacerilor; 16,00 Jurnal; 16,10 Ieși
rea din cerc; 16,35 Em. in Ib. germană; 
1740 Pro Patria; 18,00 Roata norocului 
(cs); 1840 Viața parlamentară; 19,00 Din 
nou în Vestul Sălbatic Cs); 19,55 Urgențe 
în agricultură; 20,00 Jurnal; 20,35 Ediție 
specială; 2040 Tezaur folcloric; 21,30 Doc
torul (f. SUA ’91); 23,00 Studioul șlagă
relor; 23,30 Jurnal; 23,45 MTV. Euro Top 
20; 0,45 Când nu e un străin (f. SUA ’89).

T V R 2

7,00 TVM Telematinal; 8,30 TVR Iași; 
9,20 Muzica pretutindeni- 10,05 Mozaic- 
satelit; 11,30 O.a; 12,00 TVR lași; 12,30 
TVR Cluj-N.; 13,00 TVR Timișoara; 13,30 
Limbi străine (r); 14jN Cafeneaua arte
lor; 15,20 Conviețuiri; 16,10 Top Model 
(s); 17,05 Bursa invențiilor; 17,40 Oameni 
care au fost».; 18,10 Andrea Celeste (s); 
19,00 Concert simfonic; 20,45 Atletism, 
CM pe teren acoperit (d); 21,25 Căsuța 
cu povești; 2140 Hyperion; 2240 Robingo 
2 (cs); 23,10 Santa Barbara (s); 23,55 Din 
viața rromilor; 0,25 Bucuriile muzicii.

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ. 
năr și neliniștit (r); 9,45 Știri sportive; 
10,00 Cine-i șeful? (r); 10,30 Dream On (r), 
11,00 Filme seriale; 12,55 Știri; 13,00 Ta
tă de duminică (f. Rom. 1975); 15,00 Vcr. 
diet: crimă! (s); 1640 Tânăr și neliniștit 
(s); 16,45 înrobită de iubire (s); 17,30 Ră
tăciți in tranziție; 18,15 Sport ia minut;
18.30 Știri; 18,35 Cine-i șeful? (s); 19,00 
Știi și câștigi! (Cs); 19,30 Știri; 20,00 Do
sarele X (s); 21,00 Angel Heart (f.a. SUA 
1987) cu Mickey Rourke, Robert De Niro; 
23,00 La limita imposibilului (s); 0,00 Știri; 
0,20 Sport la minut; 0,35 Zona Crepuscu
lară (s); 1,00 Saboteur (thriller SUA *42).

ANTENA 1

7,15 Văduva (r); 8,00 în vizită la An
tena 1; 10,30 D.a; 11,10 O iubire do ne
uitat (r); 12,00 Ultimele 5 minute (f.p.);
13.30 Viața în trei (s); 14,10 Teroare în 
umbră (f/r); 16,00 Lumină Călăuzitoare (s);
17,10 O iubire de neuitat (s, ultimul cp.); 
18,00 D.a.; 18,30 Long Life; 19,05 Beavis 
și Butthead; 19,30 Văduva (s); 20,30 Ob

servator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Fernand, povară grea (co. Fr. ’67); 23,00 
Milionarii de la...; o,30 Cele 11 000 de lo
vituri (f.er. Fr. ’75).

SÂMBĂTA, 8 MARTIE
T V R 1

7,00 Bună dimineața și... un mărțișor 
de la lași!; 8,50 leriți-vă de măgăruși;
9.50 Drumul spre Avoniea (s); 10,40 Ma. 
tineu muzical; 11,25 Pas cu pas; 12,15 
Vârstele peliculei; 13,05 Pleiade;' 14,00 
Jurnal; 14,10 Tranzit 129;. 19,10 Teleenci- 
clopedia; 20,00 Jurnal; 20,40 Acoperă-i 
fața! (s); 21,40 Unde este Școala Vedete
lor?; 22,45 Peria Neagră (•); 2340 Jur
nal; 23,45 Atletism.

T V R 2

7,00 Întâlnirea de sâmbătă. Program al 
Studioului TVR Cluj-Napoca; 1340 TVR 
Timișoara; 13,30 Est Meridian Magazin; 
16,05 Top Model (s); 17,00 Serata muzica
lă TV; 19,30 CM de atletism; 2145 TVM 
Mesager; 21.30 Autograf pentru present; 
2240 Santa Barbara (s); 22,45 Tradiții; 
23,05 Săptămâna sportivă; 23,35 Alfa și 
Omega; 0,05 Baiu! muzicii ușoare.

P R O TV

7,00 DUJ; 9,00 Flipper (s). 9,30 Frații 
Hardy (s); 10,00 Sabotorul (r); 11,45 Xe- 
na — prințesa războinică (r); 12,30
Gillette — lumea sportului; 12,55 Știri; 
13,00 Fotbal DN: Steaua — Ceahlăul (I):
13.50 Sport magazin; 14,05 Fotbal DF 
Steaua — Ceahlăul (II); 15,00 Gașca ro- 
șic (f. SUA 1984); 16,45 Baschet NBA 
Action; 17,30 VR 5 (s); 18/10 Nacked 
Truth (s, ep. 1); 19,30 Știri; 2040 Criminal 
de război (dramă SUA 1989); 22,00 Știri; 
22,05 Crimă cu premeditare (ep. I, seria 
a 2-a); 23,00 Știri; 43,15 Nemuritorul (s); 
0,00 Sport la minut; 1,00 Passionate inter
ludes (f.er.).

ANTENA 1

7,00 Știri/ Revista presei; 7,15 Văduva 
(r); 11,00 O Iubire de neuitat (ultimul ep.); 
13,00 Uragan în „Paradis” (s); 14,00 Știri;
14,10 Vedete sub stele (p.ll); 16,30 Viața In 
trei (s); 17,00 Sfântul (s); 19,00 Știri; 19,05 
Extratereștri în familie (s); 19,30 Opera
țiunea Rebecca (s); 21/>0 Dans în întune
ric (f. SUA 1995).

DUMINICĂ, 9 MARTIE
T V R 1

840 Bună dimineața.» mamelor!; K 
Colț Alb (s); 10,30 Lumină din lumiiu.,
11,30 Diu aloumul celor tnai frumoase 
melodii populare; 1240 Viața salului; 1340 
Katts și câinele (*); 14,00 Jurnal. 14.10 
Video-Magazin; 16,55 A doua alfabetiza
re; 17,10 Star Trek (S.SF); 18,15 Lumea 
și noi; 19,15 Robingo; 20,00 Jurnal; 20,35 
Duminica sportiva; 20/»0 Căsătorie pe hâr
tie (f. Australia, Franța 1990); 22,40 Un 
cântec pentru ochii tăi; 23,16 Nocturna 
lirică; 23,30 Jurnal; 23,45 Setea (s).

T V R e

7,00 5 x 2. Magazin duminical. Program 
al Studioului TVR Iași; 1440 Ruleta ru
sească (f. Rusia 1990); 15,20 Descoperirea 
planetei; 15,50 Atletism; 18,50 Oglinzi pa
ralele; 19,35 Puterea, pasiunea (s); 2040 
Maeștrii; 2140 TVM Mesager; 21,25 Fot
bal: Internazionalc Milano — Juventus 
Torino; 23,30 Repriza a treia.

r r o tv

7,00 D.a; 8,30 Fiica oceanului (s); 1040 
Amintiri despre MASH (La.); 12,3o‘ VR 5
(r) ; 12,55 Știri; 13,00 News Radio (s); 13,30 
Detectivi de elită (sf; 14,30 Stan și Bran; 
15,45 Gillette -— Lumea sportului; 16,00 
Fotbal: II Calcio; 17,45 Terra 2 (s. SUA 
1991, cp. 1); 18,30 Beverly Ilills (s); 19,30 
Știri; 20,00 Călugărița (dramă, 1993)- 21/>5 
Știri; 22,00 Fotomodcle (s); 23,00* Știri;
23,15 Procesul etapei.

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,10 Sfântul (r); 9,00 Misiu- 
ne ultrasecretă (s); 940 Cocoșatul de la 
Nptre Dame (s); 10/10 Un câine cu ima. 
ginație (s); 11,Oo România și dictaturile 
ei (s); 13,00 Știri; 1140 Poliția spațială
(s) ; 16,30 Viața în trei (s); 17,00 Sfântul 
(s); 19,0’0 Știri; 19,05 Muppets Show (s); 
19/10 Winnetka Road (s); 31,00 Călăreții 
(s); 22,50 Știri sportive; 23,00 Farsă pri
mejdioasă (thriller SUA 1994).
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DIRECȚIA regională de poștă timișoara
x*x:::::

Anunță că, urmare a aprobării Ministrului Comu
nicațiilor nr. 206/SP/19. 02. 1997, începând cu data de 
3. III. 1997 ’ se majorează tarifele serviciilor poștale in
terne și externe.

Această majorare s-a datorat Influențelor econo
mice apărute de la ultima modificare a tarifelor poș
tale din data de 18. III. 1996.

Nu se vor modifica prețurile efectelor poștale cu 
timbru încrustat aflate în stoc Ia data majorării. Se 
va modifica numai valoarea prestației, prin aplicarea 
timbrului pe efectul poștal, astfel încât prin însuma
rea cu valoarea Imprimată să se obțină valoarea 
prestației la tariful nou aprobat

Transmitem pe această cate, clienților noștri, rugă
mintea ca începând cu data de 3. III. 1997 să asigure 
francarea corespondenței conform noilor tarife pentru 
a asigura buna derulare a serviciilor.

Redăm mai jos un Extras din tarifele poștale va
labile,

I.
începând cu data de 3. III. 1997: 
OBIECTE DE CORESPONDENȚA — 
Scrisoare simplă „loco” până la 20 g 
Scrisoare simplă „alte localități" până 
la 20 g
Pentru fiecare 20 g sau fracțiune de 20 g 
în plus, atai „loco” cât și „alte locali
tăți"
Carte poștală simplă
Carte poștală ilustrată 300
Imprimate (calendare almanahuri, cata
loage didactice, cărți de orice îel, hărți, 
atlas, note muzicale), de fiecare 50 g sau 
fracțiune de 50 g 100
MANDATE — INTERN

tarțf de înregistrare 100
tarif pe valoare se calculează astfel:
— până la 110 000 lei, de fiecare 100 lei

sau fracțiune de 100 lei 5
— peste valoarea de 110 000 lei, la tariful 

pe valoare pânâ la 110 000 lei, se a- 
(Jaugă, pentru fiecare 
fracțiune de 1000 tei

tarif de telegramare — 
mandatele telegrafice — 
destinație:
— loco
— alte localități 

III. MESAGERII
»)

2.

3.

4.
5.
6.

ir.
a)
b)

c)

b)

,c)

INTERN
200 Iei

400 lei

100 Iei
150 Iei 

lei

lei

lei

lei

r

t

d) pentru avizarea la destinație a cole- 
telor, se percepe la prezentare de fie
care buletin de expediție 
SERVICII SUPLIMENTARE.— : 

Tarif de recomandare 
Confirmare poștală de primire — 
Post Restant 
Acte de procedură 
Confirmare telegrafică de predare
— loco
— alte localități 
SERVICII DE PUBLICITATE 
Postmesager, de fiecare 20 g 
țiune de 20 g 
Postmesager Plus, de fiecare 
fracțiune de 20 g 

Infadres, de fiecare 20 g sau 
de 20 g 
Postamp, ștampila aplicată manual, de 
fiecare ștampilă și de fiecare oficiu, 
pe zi 
Postrăspuns
a) tarif de abonament lunar
b) pentru fiecare răspuns primit

— prin cart® poștală
— prin scrisoare 

SERVICIUL DE POȘTA RAPIDA 
PRIORIPOST

pentru fiecare trimitere:
— până la 100 g
— între 101—500 g 
— Intre 501—1000 g
— între 1001—2000 g

peste 2000 g de fiecare 1000 g sau frac-
8 
lunar 
CORESPONDENȚA

1000 lei sau
10 

numai pentru 
în funcție de

lei

■ •
I 
k 

I

I
*

I
k

I
I
k

I
k

I
k

I
*

I
k

I
*

I
k

I
k

I
k

I
w

I
k

I
k

I
k

!
i

'IV.
1.
2.
3.
4.
6.

V.
1.
2.

3.

4.

5.

VI.

a)

100
INTERN

450
600
300

1500

AR

pc

lei

Iei 
lei 
lei 
lei

725 lei 
1470 lei

șau Tran

20 g sau

fracțiune

30 lei

70

40

2500

4500

50
100

lei

Iei

lei

Iei

lei 
lei

2900 lei
7300 lei
9P00 lei 

13 500 Iei

ri
t
j DE-RĂSPLNDERE CIVILĂ AUTO

— .— — _ — - - - - —

Dacă nu ați încheiat încă 
ASIGURAREA OBLIGATORIE

Pfcj*TERJ LORIUL ROMÂNIEI

Societatea de Asigurare Reasigurare

ARDJfF
isocietate*autonzată de Ministerul Finanțelor 

să încheie această asigurare)

vă stă la dispoziție în Deva
StivDragoș Vodâ nr. 18 

Tcl.4 054-22.22.99

și in localitățile

Brad, Hunedoara, Orâștie, Vulcan

intern 
tarif de înregistrare, de fiecare bucată, 
indiferent de destinație, greutate sau 
valoarea declarată 
tarif pe greutate pentru fiecare kg sau 
fracțiune de kg, in funcție de destinație: 
— pentru localitățile intraregionale
- pentru localitățile din alte regiuni 

poștale
pentru asigurarea valorii (valoare decla
rată), se încasează un tarif proporțio
nal cu valoarea declarată, de fiecare 
sută sau fracțiune de sută

• a a^^ a « mw a aaua a

725 
1470

100

300

400

5
a tnaa » a

v

lei 
lei

lei

lei

lei

lei

țiune de 1000
b) tarif abonament 
VII. OBIECTE DE

EXTERN 
Scrisori
— până
— între
— între
— Intre _
Cărți poștale simple șî ilustrare
Tarif de recomandare
Tarif pentru confirmare de primire 
Imprimate
— până la 20 g
— între 20—50 g
— între 50—100 g

6. Pachete mici
— până la 100 g
— între 100—^0 g
— între 250—500g

Pentru relații suplimentare în legătură
tarife poștale, care vor intra în vigoare începând cu 
data de 3. III. 1997, vă puteți adresa la toate oficiile 
poștale din cadrul Direcției Regionale de Poștă Ti
mișoara.

4500 lei 
30 000 lei

1.

2.
3.
4.
5.

simple ■ 
la 20 g 
20—50 g
50 — 100 g 
100—250 8

iei3600
6000
8450 lei 

17 100 le4
2400 lei
6150
6150

lei 
lei

lei

VESTI|l HL.MHl MGURAftȚA Dt MM AVllAM HĂ fI

1700
2900 lei
3850 lei

3850 lei
7200 lei 

12530 lei 
cu noile

S.C. AGRICOLA ROM — ITA S.R.L. 
I N E U 

Județul ARAD
OFERĂ SPRE VANZARE 

PORCI GRAȘI ȘI PURCEI — 10—30

UTILAJE AGRICOLE NOI.
Informații Ia ~ telefoanele: 057/511047J 

511849, (098293)

BANCA TRANSILVANIA i

*■

!
I

I
!
I
*
|PARTENERUL IDEAL PENTRU AFACERILE 
«D-STRA, VA OFERĂ SERVICII DEOSEBIT 
! DE OPERATIVE

• Operațiuni de cont curent pentru per- 
juridice, fără perceperea vre. 
la încasări ;
la vedere si la termen in lei

* soane fizice și 
ț unui comision 
ț • depozite 
ț și valută;
ț • acordarea de credite în lei și valută pen- 
j tru persoane juridice, in condiții avantajoase;

• trimiterea de scrisori de garanție în lei
* și valută ;

• deschiderea
2 derulării lor ;

• emiterea de
• depozitarea

* obiecte și alte valori le tezaurizat;
• sistem automat pentru informații ban- 

jcare — VOICE TELLER;
• cecuri de călătorie American Express 

^și Thomas Cook ;

!• primirea și remiterea incasso-urilor do
cumentare ;
• elaborarea sau participarea la elabora-

1 rea studiilor de fezabilitate ; «
• consultanță, asistență economico —

2 financiară, alte servicii bancare.

1 « 
J
I

♦ . i sie, 
lin Deva.
j .Lr u. ■.... ■ ■ .... » ...... .. • • .. y . . .. —  ,   „

jo scurtă autobiografie, cerere de înscriere la! 
| concurs. •
J Concursul va avea loc în 10 martie, ora! 
210, la sediul redacției: Deva, str. 1 Decembrie,! 
jnr. 35. 4
J Relații la telefonul 211275. |

►S.C. CONFMET S.R.L. SIMERIA
• Vinde autoturism Dacia 1307 pick-up 

(30 000 km) și strung paralel.
• Angajează instalator autorizat, gradul
— .gaze naturale, și instalatori ;
• Sudor autorizat ISCIR;
• Execută confecții metalice de orice fel, 

închideri balcoane, căsuțe, grilaje, uși meta
lice etc., cu sau fără materialul clientului;

• Execută instalații apă, gaz, canal, În
călzire centrală și băi.

Informații — Simeria, Șoseaua Națională, 
nr. 21, tel. 660052, 660563.

I
k

I
k

I
k

I
I
h

I
k

I
k
I 

k

I
Ia data de 15 mar- î 

societății comerciale Iik
I
k

I
k

I
k

I
k

I
k

I
k

I
k

I
k
I
I
k

I
t

I

vân- 
la 
la

S.C. DECEBAL S.A. 
DEVA 

(INDUSTRIA CĂRNII)
Organizează licitație publică pentru

zarea unor utilaje devenite disponibile de 
Fabrica de conserve din carne Deva și de 
abatohil Petroșani, și anume : 

autoclave de sterilizare 
mașină de închis borcane 
coșuri de sterilizare 
duplexuri cu manta dublă 
rezervor aer 
conveiere de prelucrare carcase 
bandă de eviscerare, depilator, 
forme.

Licitația va avea loc la data de 15 
ora 10» la sediul i 
Deva.
De asemenea, reamintim că în fiecare joi 
săptămână sunt aprobate pentru vânzare 

zootehnică: combină de 
, remorci, buncăre siloz, 
clasor dublu spira] etc., 

domeniul

tie, 
din

II
de acreditive și urmărirea

plat- (8471)

scrisori de bonitate; 
și păstrarea in tezaur de

din
utilaje din ferma 
recoltat fuaje E. 281 
presă de balotat, 
precum și alte mijloace fixe din 
transporturilor.

Lista completă se află la sediul 
Deva, Piața Unirii, nr. 8. 
Informații suplimentare la tel. 
213322.

CHIOȘCUL RAPSODIA
din piața agroalimentară Dacia, din 

Achiziționează 
și BORCANE Ia cele 

Program zilnic, 
sâmbăta și duminica.

de la populație 
mai avantajoase 

orele 7—20,

Deva 
STICLE 
prețuri, 

inclusiv 
(8441)

■

din

sau

societății

211761,2

A N U N Ț
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pes

carilor Sportivi Hunedoara, cu sediul in Deva, 
str. G. Coșbuc, nr. 21, vinde autofurgonetă TV 
în stare bună, poate fi văzută la sediul 
BADPS Deva, str. Gojdu, nr. 79.

Alte informații la sediul A.J.V.P.S. Hu
nedoara.

.. . . . T . . . ! I............................................. '............................................................................................ • • • • • • • ■ ■

...................................................................... 
r............... ■ - _ <- - • •
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I
Societatea Comerciala j-

i„Hidroconstrucția"
S.A. București

SUCURSALA RÂUL MARE RETEZAT 
Localitatea Brazi, comuna 

județul Hunedoara.
Angajează urgent:
• AUTOMACARAGII — 

macarale RDK și KRAZ.
Informații suplimentare la

Râu de Mori,

pentru auto.

biroul personal
al Sucursalei R.M*. Retezat, telefon 054/770950.

- - " “

I

♦
Redacția ziarului I 

Cuvântul liber" Deva-
Angajează prin concurs

• ȘOFER PROFESIONIST.
Condiții: cel puțin 5 ani vechime în profe-J 
vârsta maximă 40 de ani, domiciliul stabilȚ 

Doritorii pol depune (trimite) la redacție:!

■. -T ... 7............................... 4 M , IWB
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PUBLICITATE
ANIVERSARI

• Dragă Virgilia, la 
împlinirea celor 17 ani
șori, mama, tata și toți 
cei dragi îți urează „La 
mulți ani” și numai bu
curii. -

• „La multi ani“ cu 
sănătate pentru domnul 
Sima loan, din Deva. Cu 
drag, familia.

(8519)

VÂNZĂRI —

CUMPĂRĂRI

• Vând centrală ter
mică automatizată, im
port Cehia. Telefon 058/ 
752749.

(097823)
• Vând garsonieră și

spațiu comercial. Deva, 
Tel. 625718, 068/312714
(10-14).

(097ÎJ24)
• Vând cameră video 

japoneză pe casetă mică. 
Tel. 626605.

(CRT)
• Cumpăr garsonieră, 

exclus Micro 15, ofer 15 
milioane. Tel. 611906.

(8474)
• Cumpăr talon Renault 

0 D. Informații,. telefon 
432906, după ora 16.

(8512)
• Se vinde la licita

ție publică, în data dc 
4 martie, ora .9, aparta
ment trei camere, situat 
in bdul Bălcescu, bl. A, 
ap. 9. Licitația are loc 
1» sediul Judecătoriei 
Deva birou executor ju
decătoresc. Preț 35 mi
lioane lei. (8511)

• Vând casă, dependin
țe, grădină, Unirea, nr. 
3?9 (Hațeg). Informații — 
Ohaba Strei ului, Pădu-

%
• Vând boiler electric 

(50 litri) în garanție. Tel. 
614027

(GRT)
• Vând urgent casă, 3 

camere, bucătărie, baie, 
neci, cămară, gaz, apă, 
curent, în suprafață de 
800 mp în Deva str. Sân- 
tuhalm, 124 A.

(GRT)
• Vând Raba 10 tone 

(carosată), VW Transpor
ter (1 tonă), pian vienez. 
Tel. 059/412302; 416103.

(8433)
• Vând BMW 520, an 

fabricație 1979, caroserie 
avariată. Tel. 232778.

(8493)
• Vând dubiță VW- 

LȚ 28, preț negociabil. 
Informații la tel. 218814.

(8490)
• Vând spațiu comer

cial în Simeria, str. Câmpu
lui, nr. 77. Tel. 220848.

(6356)
• Vând casă cu grădi

nă, Deva, tel. 228904, preț 
foarte avantajos.

(6657)
• Vând casă, grădină,

în Vălișoara, 38. Infor
mații în satul Trestia, nr. 
1- (6358)

• Vând 1500 mp teren 
intravilan lângă Matex 
Deva. Preț 4 dolari /mp. 
Telefon. 217824.

(8522)
• Vând haine import 

Germania, la sac original. 
Tel. 777573.

(8521)
• Spray contra eja

culării rapide, medica
mente potență, frigidi
tate, zahăr afrodisiac. 01 
—. 6376273.

(7959)
• Vând Dacia 1310, 

(1985), neînmatriculată, 
stare foarte bună. Tel. 
660407. după ora 18.

(097826)
• Vând apartament 2 

camere, etaj 4, Deva, str. 
Teilor, bloc 46. Informa
ții Orăștie, Mureșului, bl. 
16/1/169, sau la chioșcul 
de ziare (lângă Palia).

cean, după ora 15.
(8509)

• Vând casă două ca
mere, gaz, apă, str. Că- 
(ugăreni, 63.

(7945)
• Vând Urgent spațiu 

amenajat, 62 mp pentru 
comerț, cabinete, birouri, 
prestări servicii. Tele
fon 228875.

(8500)
• Vând presă bolțar1 cu

vibrator, 4 bucăți conco
mitent, 28/18/24. Telefon 

-613651, între orele 17 — 
18. (8507) '

• Vând Ford ■ Fiesta, 
(1981), 1500 DM, negocia
bil. Gcoagiu-Sat, nr. 200, 
telefon 156.

(8501)
• S.C. Viticola S.A. Șoi-

muș, str. Viilor, nr. 1, 
.vinde vin soiuri supe
rioare, la prețul de 3000 
Iei litA.il. Program zil
nic între orele 10—15, în 
afară de sâmbăta și du
minica. (F)

• Vând mașină Pop 
Corn Tel. 671587.

(8485)
• Vând apartament 4 

camere, două băi, bal
con. etaj 2. telefon. Alba 
Julia tel. 058/830010.

(7947)
• Vând casă cu gră

dină .șl anexe Simeria. 
str. ' Gh. Doja, nr. 45, și 
iFiat 1800, preț convena
bil- (7951)

• Vând Opel Kadett 
1,3, an fabricație 1982, 
neînmatriculat. Informații

. comuna Bicliiș, sat Ozd, 
'Udețul Mureș, telefon 
59 A. familia Jakab.

• Vând urgent apar-
tament două camerc,
Orăștie. telefon 641035,
preț avantajos.

(8317)
• Vând Ford Granada

Combi, înmatriculat, 1500
mărci, negociabil. Telc
fon 611077.

(8511) '
• Cumpăr coarne de 

cerii la kilogram. Tele- 
fon 057/287783.

(8516)

(6624)
• Sucursala Minieră 

Brad, str. Independenței, 
nr. 2, vinde la licitație 
publică, ce va avea Ioc 
în data de 21. III. 1997, 
ora 10. mijloace fixe 
propuse pentru casare. 
Taxa de participare este 
dc 25 000 ' lei. Licitația 
se va repeta în fiecare 
zi de vineri, până în 25 
IV. 1997 Lista acestora 
șl informații suplimen
tare se pot obține dc ia 
serviciul mecanico — 
energetic al Sucursalei 
miniere. Brad. tel. 651110, 
ini. 141

(6620)
• Vând apartament 2 

camere. Deva, Aleea Vii
torului:. Informații tele
fon 219306.

(7391)
• Vând Ford Tranzit, 

Diesel, fabricație 1990, în
matriculat. Relații tel. 
541786.

(7392)
• Vând 5 tone fân șl 

lucernă, Govăjdie. Infor
mații tel. 718117.

(7394)
• Vând motor Dacia 

1300, alte componente. 
Stirban Ioan, Festlsjj Mare, 
nr 286.

(7396'
• Vând Nissan EauiM

2800 Diesel, 1987, 370*
mărdî. Tel. 711955

(739?)

LICITAȚIE

• Societatea comercială
Legume-Fructe S.A. Brad 
organizează în fiecare zi 
de luni. începând cu data 
de 10. III. 1997, ora 10. la 
sediul societății din str. 
Horia, nr. 60, licitație 
publică pentru închirieri 
spații comerciale (maga
zin Oraș nou, Crișcior, 
Baia de Criș), spații pro
ducție (Botău), spații de
pozitare (depozit gară), 
până la epuizarea spații
lor. Informații telefon 
651526. i

(6622)

OFERTE DE
SERVICII

« Angajăm operatori 
interviu, experiență a-> 
gent comercial, maxim 30 
dc ani, în HUNEDOARA, 
DEVA. Trimiteți curri
culum vitae. Fax: 01/
3216611, 01/3213439, până 
la 4. III. 1997.

• Aveți mașină 7 Doriți 
să lucrați doar dumini
ca ? Sunați Ia 728345 sau 
721613.

(7393)
• Execut confecții de 

piele și reparații geci ro- 
cheri, str. Livezilor, nr. 
4, Deva.

(8524)
• Economist țin evi

dentă contabila pe calcu
lator. Tel. 211592. 628182, 
după ora lfj.

» (8502).

PIERDERI

• Pierdut legitimație
serviciu, pe numele C-o- 
țolan Daniel. O declar 
nulă. (7396)

ÎNCHIRIERI

• S.C. Germisara S.A. 
din Geoagiu-Băi organi
zează licitație publică 
pentru închirierea imo 
bilului „Vila nr. 5“, în 
ziua de 15 martie 1997. 
ora 10 Relații supli
mentare la sediul societă
ții sau la tel. 648124

(8520).

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb garsonieră 2 
camere, bloc Ol, sc. 2, 
parter, cu apartament 2 
camere, zonă centrală, 
plus diferență sau închi: 
riez. Prefer persoană 
străină. Relații telefon 
227455 orele 17—20.

(8461)

DIVERSE

• S.C. PREST IULIAN 
SRL BRAD anunță interi-, 
ția de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului pentru 
magazin alimentar Rișca 
și chioșc, inciptă spital 
Brad. Eventualele recla- 
matli și sesizări se pri
mesc la APM Deva, str. 
Aurel Vlaieu. nr 25. în 
termen de 15 zile.

(6621)
• S.G. MARI MIXT 

COM SRL Brad anunță 
intenția de autorizare din 
punct de vedere al pro
tecției mediului, pentru 
magazin mixt, situat în 
str. Ruda, Brad. Even
tualele reclamați! și se
sizări se primesc la APM 
Deva, str. Aurel Vlaieu. 
nr 25, în . termen de 15 
zile de la publicare.

(6623)
• S.G. COMS1M S.A. 

SIMERIA a depus docu
mentațiile pentru obți
nerea autorizației de 
medio pentru unitățile

aflate în subordine, si
tuate în Slrherft, Bacia 
și Tâmpa. Eventualele 
rcclemalii și sugestii sc 
depun la APM Deva. str. 
Aurel Vlaieu. nr. 25.» în 
termen de 20 zile.

(8508)
• ÎN ATENȚIA AGEN-

Ț1LOR ECONOMICI. For
mularele de bilanț can
tabil pe 1996 șe -distri
buie prin S.C. Intelcredo 
S.A. Deva, str. 1 De
cembrie. nr. 16 (hotel 
„Bulevard”, etaj 2), între 
orele 8,30—18. Telefon 
219000. (F)

• ÎMPRUMUTURI ÎN 
LEI primiți la CASA 
DE AMANET „ARISTO
CRAT" DEVA, Libertății, 
2, apartament II, vi
zavi Comtim, telefon 
214570 ; Hunedoara, Crean
gă, J. apartament ' 29. 
vizavi Banca Comercia
lă, tel. 716896.

'8447)
• OFERIM cele mai a- 

vantajoase împrumuturi la 
CASA DE AMANET 
„PRESTIGE" din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr. 19, 
(vizavi de Liceul De- 
cebal), între orele , 8—20. 
Vând masă biliard nr. 
7, jocuri distractive de 
sală, expreso cafea pen
tru bar (3 brațe); cinci 
jocuri poker (Joii;, Card). 
Tel. 219184.

(6352)

• Sincere condoleanțe 
și toată compasiunea 
noastră familiei Rafiu 
Ion, greu încercată prin 
pierderea irecuperabilă a 
mamei

RAȚIU ANA
căreia îi aducem lin 

pios omagiu. Familia dr 
Popescu Gelu.

(8527)
« Cu nemărginită du- 

terc. soția Eleonora și 
copiii Râul și Sergiu a- 
nuntă dispariția celui 
care a fost un sot și un 
lată deosebit,

TU11CU DORIAN
Vei rămâne veșnic in 

inirpile npastre
(8526)

• Cu adâncă durere co
legii de la S.C. Cepromin 
S.A. Deva anunță dispn

riția fulgerătoare șl pre
matură a celui care a fost 

ing. chim.
TURCU DORIAN 

și transmit sincere con
doleanțe familiei în
doliate.

(8526)

• Un ultim oma
giu din partea cole
gilor de la S.G. Somar 
Promet SRL Deva, 
pentru cel care a 
fost

ing.
TUROU DORIAN 

și transmitem pe 
această cale sincere 
condoleanțe familiei 
îndoliate

(8529)

f.W/.V.V.VZ/Z.Y.VZ.'.V.'.W.WZAVA-Zr.'AV.VZZZ

k. «
CUVÂNTUL 

LIBER S.AJ
•L.
5

COMEMORĂRI
• Cu nestinsă durere și 

dor, Stela Crcțu și fami
lia amintește împlinirea a 
20 de ani de la trecerea 
în eternitate a scumpei 
lor

ATEN A CREȚII
a cărei comemorare va 

avea loc marți, 4 mar 
tie, ora 17, la imitiml 
Bcjan. (6355)

• 21! februarie. Se îm
plinesc 6 ani dc când 
ne-a părăsit pentru tot 
deauna dragul nostru 
soț. tată, socru și bunic

V1ENESCU 
CONSTANT! v

Nu n-vom uita nici
odată. Fie-ți țărâna ușoa
ră I (8505)

® Lacrimi și flori la 
împlinirea n șase săptă
mâni dc la dureroasa 
despărțire do dragul 
nostru frate și cumnat

cc. HOTA VIOREL
Timpul nu va așterne 

niciodată uitarea in su
fletele noastre. Dumne 
zeu să-l odihnească în 
pace I Ileana, ErHJ Ion. 
Culiță Anut.a cu limi- 
liilc (8177)

DECESE

• Familia Mâiăcși an 
Josif, ginerele Muntean 
Ghdurglie. fiica Păulescn 
Zănuca anunță decesul 
s-'iimnei lor

M Al.AEȘTEAN ANA
75 ani.

după o scurtă și grea 
suferință. înmormânta 
rea arc loc azi. 28 fe
bruarie 1997, ora 13, în 
satul Cârnești — Hațeg. 
Dumnezeu s-o odihnească’

(8513)
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PRIN MAGAZINUL DEPOZIT

situat în incinta S.C. POLIDAVA S.A, 
din Deva. str. 22 Decembrie, nr 257, 

telefon 22 59 04

VfflOE LN GROS
Here
— BEGUN
— SILVA 
Vodcă 
Rom - 
Rachiu 
Lichior 
Lichior 
Vîn — 
HÂRTIE

— 33 grade
- 32 grade 
alb — 20 grade 
frăguțe — 30 grade 
banane — 30 grade
podgoria COTNARI

IGIENICA

CONSILIUL LOCAL 
ȘOIMI Ș

Organizează in data de t5. HI. 1997 lici 
tație publică 
execuția unor 
nere la unele 
raza comunei.

Relații suplimentare la sediul primăriei.
------- - - -------------- — ---- £

S.C. RE VIPES S.A. DE\ \
Sir. C. <A. Roselli, nr. 5, tel. 221273, 

int. 191 sau 195 ; lax 220101
Execută următoarele servicii :
— încărcat tuburi

99,2 Ia sută, Ia
— verificat tuburi

891 lei/buc.
■ • • •

$

deschisă prin ofertare, pentru < 
lucrări de reparații și întreți 
unități social -culturale dc pcN 

!
X
X

>
X

oxigen puritate minim > 
prețul de 850 lei/mc. f 
oxigen la prețul de ț

’•*»*•*•*• ’■*■*•*•*" *

S.C. „POLIDAVA" S.A. Deva

? va oferă prin depozitul En gros la 
cele mai avantajoase prețuri un bogat 
sortiment de:
• pungi hârtie • pungi nylon: • plase 
tip mâyo: • saci menajeri: • saci plastic:
• hârtie ambalai (toatei sortimentele)'
• hârtie scris: • pucuri: • marfa import
Franța, calitate excepționala ,

Vizitați depozitul nostru și nu.veți 
regretai

Informații Ja telefon 621750 int, 12*6 
'sau* la" sediul societății din Deva/sțfr ' 
22 Decembrie“nr. 257
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