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CUVÂNTUL

nostru, prin slujbe de gânduri pioase în memoria 
pomenire, prin gesturi șl lor, (V.R.).

OHABA — CINSTIREA EROILOR

DEPUNEM
Sărbătoarea Înălțării 

Domnului in. care come
morăm și Ziua Eroilor a 
fost marcată la Deva prin 
depuneri de coroane la 
monumentul din curtea 
Catedralei Ortodoxe „Sfân" 
tul Nîcolac" Deva.

Festivitatea depunerii de 
coroane la monumentul 
ridicat în memoria eroi
lor neamului a inclus o 
slujbă religioasă (cu spri
jinul corului catedralei) și

o evocare încărcată de fior 
patriotic.

Au depus coroane și 
jerbe de flori reprezentanți 
ai puterii și administrației 
de stat locale, ai arma
tei, veteranilor de răz
boi, ai unor instituții. O 
gardă militară a prezentat 
onorul.

Ga în fiecare an ne-am 
cinstit eroii, pe umerii 
cărora s_a clădit istoria 
zbuciumată a poporului

Ieri, în satul Ohaba, 
comuna Lăpugiu de Jos, 
la monumentul ridicat aici 
în cinstea eroilor neamu
lui au avut loc o sea
mă de manifestări închi
nate celor ce s-au jert
fit pentru patrie. Mani
festările au debutat cu un 
parastas efectuat de un 
sobor de preoți, în frun
te cu protopopul loan

După aceea, au 
depuse coroane de 
din partea Prima
și a altor instituții 
comună. Un moment 

l-a constituit

Hotăran. 
fost 
flori 
rieî 
din
important 
programul de recitări șl 
cântece închinate eroi
lor, prezentate de elevii
școlilor din comună. Vom 
reveni cu amănunte. (Tr. 
B.).
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Cofinanțare din fondul 
PHARE a sistemului de

alimentare cu apa 
a Văii Jiului

mai, la Palatul 
reprezentantul 

------ dl

I MENTAL ITATll
Recitind celebra po

veste a lui Creangă, ne 
amuză prostia femeilor 
care bocesc prematur la 
gândul că mâța ar pu
tea răsturna drobul do 
sare peste copil. Sau 
prostia celui ce voia să 
arunce nucile în pod cu 
țăpoiul. Ori a celui ce 
sa trudea să ducă 
na în bordei cu 
bocul. Bine, dar 
te astea nu mai 
azi decât niște i 
naivități, căci, cum

lumi- 
polo- 

toa- 
sunt 

dulci
I so

Creangă, este, azi, mai J, 
curând stilul său incon_«! 
fundabil, pentru că mos-![ 
trele de prostie ironl- Ji 
zate de el sunt de multi! 
depășite.

Prostia omenească îm_J> 
bracă azi varii și neaș- ■! 
teptate forme, ținând !; 
pasul fără ezitare cuji 
lumea contemporană. • ț 
Dovezi ? Câte vrem, nu!; 
ne-ar 
pentru a înșira exem
plele care ni se oferă cu 
generozitate din toate

* 
t

: - ■ajunge tot ziarul J-

Prostia eternă |
1
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In 2l> 
Victoria. 
Guvernului României, 
Alexandru I. Herlea, mi
nistrul integrării europe
ne și dna Karen Fogg — 
șeful Delegației Comisiei 
Europene la București, au 
soinnat Memorandumul 

financiar privind cofinan- 
țarea din programul 
PHARE al Comisiei Eu- 

• ropene a programului re
gional de modernizare a 
sistemului de alimentare 
cu apă și epurarea ape
lor uzate pentru Valea 
Jiului.

Vestea 1 fost comunicată 
ziariștilor dc dl ing. Gheor- 
glie Barbu, președintele 
ăonstlrviui juâețean Hu- 
n®J#ara. la conferința de 
O’jsă organizată de dom
nia sa miereuw 4 Iunie, 
la Btvs

(Boftnanțarea 
al0«area de citit 
pentru «calîzaiea 
atât de necesar proiect, 
a ruine1, ce 8.4 
EGW (apruxm ativ 10 mi
lioane d- dolari). credit 
nerambui săbii, reprezen
tând IU,2! ia sută din coș-

COMUNICAT
* Federația Națională a Sindicatelor Mediului din 
l România protestează privind lipsa unei strategii con- 
1 crete a Ministerului Apelor, *Pădurilor și Protecției Me- 
I diului, privind reducerea do personal începând cu 1 

iunie 1997, din agențiile teritoriale do mediu |i privind 
nivelul de salarizare sub limita decentei țșorsonalu- 
iui din domeniul mediului.
1 . Ieri, 5 iunio — Ziua Mondială a Mediului —$ sa-
lariații agențiilor do protecție a mediului au declarat o 
grevă japoneză și au adresat scrisori personala dc 
nemulțuntiro conducerii ministerului de resort 1

1 —* —>

înseamnă 
PHARE, 
acestui

milioane

turilc letale pentru fina
lizarea pic iedului. O 
tă de 4(3 la sută 
costurile totale sunt 
sigurate cu garanție_ 
vernamentală, de 
Europeană pentru 
construcție și Dezvoltare 
(BERD), 30 la sută de 
Guvernul României, iar 5 
la sută, de Consiliul —Ju
dețean Hunedoara, 
cuția 
cum 
fază 
din 
mentare cu apă a Petro- 
șaniului fiind deja puse 
în funcțiune. Finanțarea 
nemaiconstituind o pro
blemă, se poate trece în
tins la lucru, spre a a- 
sigura finalizarea, până 
la 31 decembrie, al anu
lui 2000.

La conferința de presă, 
președintele 3.J. a deta
liat și alte probleme de 
larg interes, în care ju
dețul nostru este impli
cat. Ele se referă Ia bu-

co- 
din 

a- 
gu- 

Banca 
Re
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CURSUL VALUTAR
5 IUNIE

protestului, 
sa știe, este 

av casată, o 
capacitățile de

Exe- 
dupâ 
într-o 
parte 

aii-

ION C1OCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)
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tei 
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Ici 
lei 
lei 
bază

dder SUA 
marcă germană —
yeni japonezi —
liră sterlină —

franc elvețian -
franc francez —
lire italiene —

Cursurile incluse în această listă au 
cotații ale societăților bancare autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări 
contabile.
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vede din păcate zi do 
zi, prostia nu stă în loc 
și, cu atât mai puțin, nu 
regresează. Dimpotrivă, 
o lege obiectivă a na
turii sună probabil ast
fel: Indifcrcnt tie evo
luția moravurilor fi de 
nivelul de dezvoltare a 
culturii, științei și teh
nologiei, prostia rămâne 
o constantă care însoțeș
te omenirea de-a lun
gul destinului ci. Vor
ba românului din po
veste: ,,Mâța tot s-ar f; 
putut întâmpla să dc-ie 
drobul de sare jos «.e pe 
horn...“. Ar fi putut, 
într-adevăr. Ș-apoi oa 
menii aceia amărâți tră
iau în bordeie, n-aveau 
carte, nu știau de bi
blioteci și ziare, iar ra
dioul, televiziunea, ci
bernetica, internetul nici 
nu fuseseră măcar gân
dite. Prostia se putea 
simți la ea acasă. Atuta 
doar 
pe loc. 
za în

că ea n-a rămas 
Ceea ce ne amu- 

povestea lui

' 1 a '

domeniile. Cel mail 
proaspăt și mai de do-! 
mină mi se pare însă al; 
acelor adopți ai unei scc-i 
te obscure, care s-au! 
sinucis ritualic, în grup,; 
într-un ranch din Ame-i 
rica, având convingerea! 
că vor fi preluațj de; 
o navă extraterestră. ■ 
De pomină nu pentru căI 
s-a petrecut în SUA,;! 
tara „cea mai“ în toate/ 
privințele. Fiindcă "iu! ■ 
e nerozie să n_o poț- a-j! 
fia acolo. De pomină e 1; 
însă pentru că sinucigașii !■ 
nu erau niște analfabeți.j' 
ci ditamai diolomați u •« 
niversitari, spectialiști ! 
nici mai mult, nici mii; 
puțin decât în informa • 
tică. Dc ce să te mai! 
miri atunci că un ..guru"; 
semidoct de pe Dâm- ■ 
bovița racolează disci- ! 
poli care se reunesc gre-J

■
j

RADU CIOBANU

(Continuam în pag. a 2-a)

una pe zi

1

• I

• Cond am intrat, în birou era un fum 
de să-l tai cu cuțitul ... pe fumător

PARAFRAZÂNDU-ȘI UN COLEG DIN PARLAMENT. FOSTUL MINISTRU 
AL INDUSTRIILOR, DUMITRU POPESCU, A DECLARAT LA HUNEDOARA:

„Programul de reformă al Guvernului a fost tradus 
din lucrările originale ale FMI și Băncii Mondiale*4

Reforma în siderurgie 
promovată de actualul Gu
vern a creat numeroase 
dispute, Gum sunt vă
zute actualele măsuri care 
vizează procesul de re
formă al siderurgiei ro
mânești în general și cea 
hunedoreană în special 
a reprezentat motivul u- 
ncl recente discuții cu dl 
Dumitru Popescu, fost 
ministru al industriilor în 
cabinetul guvernului tre
cut. Opinia despre ceea 
ce se întâmplă în side
rurgie nu este una de ul
tim moment, ne-a decla
rat domnia sa, 
la bază cel puțin 14 ani 
de cund am avut un 
contact direct cu aceasta. 
Indiferent de culoarea 
guvernelor politice care 
sunt sau care vor veni, 
siderurgia hunedoreană are 
□ perspectivă. Este drept 
că în momentul de față 
trece prlntr-o criză ge
nerații în mod deliberat de

cl are

creșterea prețului ener
giei, ceea ce înseamnă un 
atac foarte periculos în
trucât se știe că tehnolo
giile sunt mai vechi, iar 
consumurile de energie 
sunt mari.

Gu toate acestea, cred 
că siderurgia va avea un 
viitor, pentru că dispune 
de o forță de muncă 
foarte bine calificată, e- 
«istă piețe care 83 pot 
menține și în viitor. A- 
cest lucru este posibil 
dacă actualul Guvern nu 
mai persistă în grava 
eroare pe care a făcut-o. 
în caz contrar, există 
riscul unor mari dificul
tăți care să afecteze sta
bilitatea acestei zone In
dustriale șl chiar soarta 
oamenilor. Eu cred totuși 
că actualul Guvern va în- 
țelege că această măsură 
nu va putea fi menținu
tă și în viitor. Noi sun
tem o țară care avem 
rezerve energetice — pe-

trot, gaze naturale, căr
bune, avem energie hidro 
— fapt de neînțeles pen
tru actualul executiv de a 
anula acest avantaj pe 
care România îl are com
parativ cu alte țări.

— 8um apreciațl poli
tica guvernului actual 
în domeniul siderurgiei î

— Este limpede că în 
ultimele patru—cinci luni 
s-a dovedit că actualul 
guvern nu știe ce vrea. 
Nici nu are oameni pre
gătiți care să înțeleagă 
necesitățile .șl perspecti
vele economiei românești, 
iar pe lângă acest lucru 
se pare pc alocuri, că 
există o influență externă 
absolut dăunătoare 
roșelor țării, care 
un rol 
tant. Spunea 
din Parlament că 
yrcwutl de re/ormă 
Guvernului Ciorbea 
fost, tradus g........... ..

inie- 
joacă 

mult prea impor- 
un coleg 

pro' 
al 

______ a 
din luci urile

originale ale F.M.l. și 
Băncii Mondiale. Esta 
ceva ce nu poate fi ad
mis pentru economia ro
mânească. Există oameni 
care știu ce înseamnă e- 
conomia românească. Noi 
șl ca partid ne-am ex
primat disponibilitatea în 
acest sons. Dacă pute
rea actuală nu-i are, tre
buie să-i caute acolo 
unde sunt, să Ic dea gi
rul pentru a promova so
luții solide și 
o perspectivă 
lucrurilor.

— Gredeți 
soluții viabile 
terapie de șoc ?

— Fără îndoială. Re
forma a fost pusă în 
mișcare de către Guver
nul Văcăroiu, dar a mers 
mai lent din dorința de 
a nu lovi prea tare în 
populație.

care să dea 
accentuată

că există 
șl fără o

CORNEL POENAR
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Greva la „Avicola" Mintia
SINDICATUL lÂRANILOR ROMÂNI „PROPACT0 — 

FILIALA HUNEDOARA, COMUNICA:
MINICONGRES

Teri, între orele 8 ți 
10, membrii Sindicatului 
Liber „Avicola" Mintia 
,_au aflat în grevă gene
rală. Principala nemul
țumire a protestatarilor 
se referă la faptul că 
activitatea de privatizare 
a societății trenează de 
aproximativ o lună și ju
mătate.

Conform celor spuse de 
vicepreședintele sindica
tului, dl Mircea Magda, 
întreprinderea nu-și poa
te urma cursul de lichi

dare. c inform Hotărârii 
FPS din 21. 04. 1997. po
trivit acesteia, „Avicola" 
urma să fie lichidată până 
la 31. 08. 1997, iar an_ 
gajațil să beneficieze de 
prevederile Ordonanței 9/ 
97 a Guvernului Româ
niei.

Din cauza imposibili
tății asigurării hranei pen
tru efectivul de păsări, 
acesta a fost diminuat de 
la 800.000 la 280.000 de 
capete, preciza vicepre

ședintele sindicatului, dl 
Magda.

In timpul unei întâlniri 
avute la Deva cu pre
ședintele FPS, dl Sorin 
Dimitriu, acesta l-a asi
gurat pe sindicaliști că 
procesul de lichidare va 
decurge conform progra
mului înaintat FPS, spu
ne vicepreședintele Sin
dicatului Liber „Avico * 
la“ Mintia.

S. BLADA

Cofinanțare din fondul PHARE a sistemului 
de alimentare cu apa a Vâii Jiului

(Urmare din pag. *>

în 20 iunie a.o. va 
avea loc la București, la 
sediul „PROpACT", si
tuat pe str. Gen. Pra_ 
porgescu, începând cu 
ora 9. un minicongres 
al Sindicatului țăranilor 
români. Sunt invitați să 
la parte Ia 
nifestare și membri ai 
„PROPACT" ‘ 
țul nostru.

OFERTA
Prin Intermediul 

„PROPACT" au fost 
duse în România, 
Franța și Elveția, 
ninci gestante în lunile 
4—8. Acestea se vând 
membrilor Sindicatului 
țăranilor români cu pla
ta în lei, cu un avans

această ma-

din jude-

a- 
din 
iUe

de 25 la sută, pe durata 
a .trei ani. Doritorii din 
județul nostru se pot a- 
dresa Filialei județene 
a „PROPACT" din De- 
va, str. 1 Decembrie, nr. 
30.

getul pe 1997 al județu
lui, la administrația lo
cală și dezvoltarea eco
nomică regională, la via
ța politică actuală.

Președintele a răspuns 
cu răbdare ți argumentat 
întrebărilor ziariștilor, 
chiar și celor insidioase, 
dialogul său cu presa 
fiind unul foarte agrea
bil.

Din partea ziarmui 
Cuvântai liber" au fost 

adresat j întrebările:
„Toate unitățile admi

nistrativ — teritoriale din 
județ — municipii, ora
șe, comune — așteaptă 
cu maxim interes recti
ficarea de buget din iulie. 
I.e puteți oferi vreo spe
ranță că, după rectifi

care, bugetul va fi ceva 
mai generos?".

„în acest moment, a răs
puns președintele, nu pot 
să estimez la ce nivel va 
veni rectificarea. Agenții 
economici, plătitori de im
pozite la buget și contri
buabili, la bugetul de asi
gurări sociale, deși au 
obligația, prin noiărâre 
de guvern, să-și achite 
în primul rând datoriile 
cătrg bugetul de stat ți 
cel de asigurări sociale, 
cei mai mulți s® află 
Intr-o situație foarte grea, 
de blocaj financiar. In 
prima parte a anului, 
deci, la bugetele locale vor 
intra bani mai puțini de
cât prevederile bugetului 
recent aprobat. De aceea, 
la rectificarea din iulie, 
se va ține cont de ce se

MVW^WASVWA\W1WAW>WWA,.’.‘.V.'.'AV-'

AFLĂM DE LA POHTE ț)

va putea face până a- 
tunci, din banii deja a- 
locați"

Următoarea întrebare ■ 
avut acest enunț: „Vor
bind despre dezvoltarea 
regională, ați amintit po
sibilitatea conexării re
giunilor de dezvoltare de 
la noi cu regiuni trans- 
frontaliere din țări veci
ne. Din ce ar consta o 
asemenea conexare 7".

Răspunsul președintelui : 
„Județul nostru nu este, 
deocamdată, angrenat în 
asemenea conexiuni. Co
legii noștri din Timiș ți 
Arad au asemenea cone
xiuni eu regiuni de dez
voltare, din Ungaria, pen
tru colaborarea județelor 
de pe granița cu Unga
ria, MI,PAT a prevăzut o 
seamă de obiective con
crete, cum ar fi moder
nizarea șl dezvoltarea 
punctelor de control tre
cere frontieră sau — ceea 
ce ne privește și pe noi 
— monitorizarea bazinu
lui Crișurilor".

SE CAUTĂ 
TINERI

Sindicatul țăranilor 
români caută tineri în
tre 18—26 de ani, cu
noscători ai limbilor en
gleză, franceză sau ger
mană pentru a fi trimiți 
la specializare, pe o 
perioadă de șase luni, în 
SUA, Franța și Germa
nia înscrierile se fao 
la Filiala județeană a 
„PROPACT". Condițiile 
cerute Buni ca doritorii 
să fie membri ai Sindi
catului țăranilor și să

• 9 9 re <

aibă permis pentru con
ducerea tractorului. Pa 
perioada specializării 
tinerii vor primi 500 dP- 
lari pe lună, iar Între
ținerea va fi gratuită. 
Filiala județeană fact 
înscrieri. £

MAȘINI
AGRICOLE 

LA MÂNA A II-A
Membrii „PROPAG®" 

pot procura mașini la 
mâna a II-a adusa din 
Franța, plata acestora 
— fără avans — se poa
te face pe durata a trei 
ani în Iei sau produsa 
agricole. Cei interesați 
se pot adresa Filialei 
județene cu adresa pee> 
cizată mai sus.
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TRAIAN BONDOR

PROSTIA ETERNĂ
(Urmore din pag. ])

gar ți promiscuu, prac
ticând „urinoterapia" T 
Bau de ce să te mal 
miri când p rsoane a- 
culturale te acroșează pe 
etradă sau îți sună la 
ușă, oferindu-țl bro
șuri colorate și vestin- 
du-ți sfârșitul lumii t 
Sunt noi forme ale pros
tiei la români. Ga șl 
satanismul care, se pare, 
câștigă teren, dobândind 
expresii de-a dreptul 
antisociale. Sau ca pros
tia cu pretenții de sub- 

intelectuală a 
practică 

Unde 
găsit 
oare 

pună

tilitate 
snobilor care 
„magia neagră", 
pui că pe loc s-au 
ți panglicarii isteți
-au apucat să 

în comerț pentru aaest 
gen de proști „lumânări

negre". Proști 
că banii Ies . 
mii, zeu d« mii, bijute
rii, haine, unul pentru 
ca să nu-i cadă părul, 
altul pentru că nevas
ta-! trăiește cu diavolul, 
altui ca să moară capra 
vecinului, iar profitorii 
•unt „vrăjitorii", „vră- 
jitaarde", „vracii" vea
cului XX, în pragul mi
leniului trei i

Acestea sunt eseurile 
orie mai eviden e Dat 
prostia sa manifesta șl 
In travesti, 8e credo 
Îndeobște că mai rea 
decât prostia e răutatea. 
Așa e, dar răutatea nu 
• decât o consecință a 
prostiei, un mod al ei 
— cel mal detestabil, g 
drept — de manifestare. 
Ga șl birocrația, de alt
fel, care face din pro
ducătorul șj mânuitorul

să fio. 
Unii dau

Je 'lArtii inutile u Cară 
agresivă salariată din 
banii contribuabilului de
venit victimă. Un vf 
ritabil cancer al socie
tății românești de azi.

Lupta împotriva pros
tiei trebuie să fie dură 
si fără menajamente. 
Prostia trebuie «ooata In 
vtfzul lumii, 
degetul, 
maltratată, 
capul de zidul ferm al 
rațiunii. E singurul mod 
în «are putea scă
pa de ea, cândva, un- 
iieva, ia o cotitură oa
recare de pe drumul cel 
mare al Istoriei. Dar o- 
ceasta nu e decât o 
speranță cu care aș 
vrea să vă las. O spe
ranță Pe care eu n-o am 
Fiindcă eu, vai, cred 
că prostia este eternă.

arătată «g 
ridiculizați, 
iabita ev
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Escaladare

nocturnă

In 2 iunie, Poliția ora- 
uiui Călan a fost sesi

zată că la locuința Ro- 
'icăi Stritfeld s-a pro

dus o spargere. Proprie
tara se afla momentan în 
Germania, ața că dinspre 
partea locatarei boții se 
simțeau la adăpost. Nu 
le-a trebuit prea mult 
timp polițiștilor din Că
lan să-l descopere pe făp
tași. Ei au fost identi
ficați . în persoanele lui 
Pau Petru Crăciun și Pe
tre Vasile Olea, doi ti
neri din Călan. Noap
tea ei au pătruns în casă, 
prin escaladarea calca
nului și forțarea ușilor și 
au săltat din casă ce li 
s_a părut mai de va
loare.

Slinurile sustrase au fost 
recuperate în proporție de 
90 la sută, Iar „alpiniș- 
tii“ nocturni — prezen
tați Parchetului în ve
derea emiterii manda
tului de arestare.

..Ofițerul" SRI 
era un farsor

Poliția din Lupeni cer
cetează în stare de liber
tate pe Lucian Narcis 
Vizi, de 30 de ani, din 
localitate.

Lui Narcis al nostru îi 
plăcea să se dea mare. 
In noaptea de 1—2 iunie 
s-a prezentat ca ofițer 
SRI unui taximetrist al 
firmei „Marinică- din 
Drobeta Turnu Severin, 
cerăndu-l sft-1 transporte 
până'lă Lupeni. La desti
nație, crezând că în ca
litatea, pe care o uzuțpa 
poate să întoarcă spatele 
când a fost vorba de 
plata taxei de transport, 
de 300 000 de lei, a refu
zat achitarea sumei. A- 
cum când cercetările se 
vor finaliza, pentru în
șelăciune șl dauna avu
tului privat, riscă o pe
deapsă de 3—15 ani 
închisoare, iar pentru u- 
zurpare de calități ofi
ciale — 6 luni Ia 3 ani. 
De-o fi msa, de-o fi alta, 
ieftin nu scapă.

Rubrică realizată de 
ION CIOCLEI 

cu sprijinul IPJ Hunedoara

VINERI,
6 IUNIE

C TVR » J
6,00 România ora 6 fix!; 

8r40 Meridianele dansu
lui (r); 10,00 Știri; 10,05 
Limbi străine; 10,35 iz 
sene animate; 11,00 Șeicul 
(r); 12 05 Media club (r);
13,00 TVR Cluj-N.; 14,10 
Cafeneaua artelor; 14,55 
TVR lași ; 15,35 Suedia ; 
15,45 Desene animate; 16,10 
Pompierii vă informează! ; 
11 30 America sălbatică i 
17,10 Emisiune în limba 
germană; 18,10 Katts și 
câinele (s); 18,40 Scena
politică; 19,15 Tezaur fol
cloric ; 20,00 Jurnal; 21,00 
Vise spulberate (film, SUA); 
23,00 Jurnal; 0,05 Nu 
iese fum fără foc (film — 
SUA ’95).

C TVR 2 ]
7,00 TVM. Telematinal ; 

8,30 Desene animate; 10,00

Maigret se înșeală (f.p. — 
Franjo/Elveția); 12,15 Te
nis (r); 12,45 Războiul In
dependentei (s/r); 14,00
Tenis: Roland Garros; 19,00 
Concert simfonie; 21,00 / 
zile — 7 arte; 21,05 Ulti
mul tren ; 22,30 Robingo 
2 (cs|; 23,10 Ritmuri mu
zicale; 23,30 Din viata 
rromilor.

rii de la miezul nopții ;
0,30 Jocul seducției (film 
er. Franța).

[pro -tv]
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( ANTENA F)
' 6,30 lh vizită la Antena 

1 ; 9,00 Văduva (r); 9,50 
Viața în trei (r); 9,30 Se
rial (r). Iluzii; 13,10 Ora
șul ascuns (s); 13,35 De
sene animate; 14,00 Știri; 
14,20 Lumină călăuzitoare 
(s); 15,05 Cody (s); 16,55 
Știri ; 17,00 Iluzii (u); 17,50 
Dog City (s); 18,15 Tele-
rebus ; 18,55 Știri ; 19,00 
Beavis și Butthead (d.a.J; 
19,30 Văduva (s); 20,30
Observator; 21,30 Ezitările 
lui Poppy Carev (co., An
glia '96) ; 23,15 Miliona-

7,00 Ora 7, buna dimi
neața!; 9,00 Tânăr și neli
niștit (s); 9,45 Sport la
minut; 10,00 MASH (s);
11.15 Fort Boyard (r); 12,30
Am întâlnit și români fe. 
riciți (r); 13,00 THX 1138 
(dramă, SF SUA); 14,30 
Desene animate; 15,00 Ma
tlock (s); 16,00 Tânăr și
neliniștit (s); 17,30 Xena,
prințesa războinică (s) ;
18.15 Rătăciți în tranziție;
19,00 Știi și câștigi!; 19,30 
Știri ; 20,00 Serial e Do
sarele X ; 21,00 Film o 
Creatura (SUA '82); 23,15
La limita imposibilului (s); 
0,00 Sport la minut; 0,45 
Ultimul spectacol de tele
viziune (film, SUA).

(PRO-TV-PEVq)

6,15 — 7,00 Serial '• 
Brigada de urgență; • 
Știri locale (r); 10,00 —
10,30 Desene animate; 13,00 
— 16,00 FHm o O dra
goste americana; 18,15 — 
19.00 Chici cine bate la 
u fă? (talkshow).

[DEVASAT+]
7,00 Dulce ispită (ep. 24); 

8,00 Desene animat» | 8,30 
Provocarea naturii (ep. 6); 
9,00 Serial Când inima 
așteaptă; 10,00 Film • 
Destin instantaneu; 12,30 
Brigada de șoc (ep. 18); 
13,00 Videotext; 17.00 Se
rial o Dulce ispită; 18,00 
Desene animale; 18,30 
Radical Power (s); 19,00
Serial e Când inima aș
teaptă; 19,30 Serial • 
Farmacia de gardă; 20,00 
Film o Fine Gold; 21,38 
Odiseea (ep. 12, 13).
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Pentru protecția consumatorului
*înainte de a cumpăra 

un produs, citiți cu aten
ție pe etichetă denumirea 
pi ©dusului, producătorul, 
compoziția, modul de În
trebuințare, condițiile de 
păstrare și conservare, ter
menul de valabilitate, pre
tai.

• Nu vă lăsați influen
țați de reclamă și amba
laj. deoarece reclama poa
te ti adevărată dar și În
șelătoare, iar un ambalaj 
mai atrăgător sau mai vo
luminos nu conține în
totdeauna Un produs mal 
bon sau în cantitate mai 
mare

• Alegeți agentul eco
nomic de ta care veți cum
păra produsele, bazându- 
vtl pe informațiile referi
toare la calitatea acestora 
și modul de desfacere prac
ticat de comerciant.
• Nu cumpărați produ

se alimentare perisabile 
expuse la vânzare în lo
curi și condiții necores- 
punzătoare; riscați să a- 
chiziționați produse alte
rate.

• Cumpărați de la chioș
curi sau puncte de desfa

• ••••••••••••«•••••*•*•*• ••••••*•• • • • • •

Religia în școală
în această situație, re

comandabil este ca emisa
rii teologiei sau religiolo- 
giel din învățământ să 
accepte precepte ale Ecu- 
RMnlsmului culturoiogic, 
adică să-și alieze, In pre
dare, valori provenind din 
alte ramuri ale culturii. 
Ga Să nu se creadă că ne 
îndepărtăm de religie, luăm 
exemple din Sfintele Scrip
turi, unde, referindu-se 
ia desfrâul tineretului, în
țeleptul Iov avertizează i 
„Viața lor se stinge în ti
nerețe și vlaga lor în floa
rea vârstei" (Iov 36.14). E 
un adeva, fiziologic: Des
frâul îmbătrânește prema
tur, generând impotența.

Apostolul Pavel îmbi
nă adevărul teologic eu 
cel antropologic, în urmă
toarele versete: „Fugiți de 
desfrânare. Orice păcat pe 
care-l va săvârși omul este 
ih afară de trup... Sau nu 
știți că trupul vostru este 
templul Duhului Sfânt, ca
re locuiește întru voi si 
I* care-l aveți de la Dum
nezeu î" (T Car, 18,19). 
Sfântul Apostol care leagă 
adevărul teologic: Există 
Dumnezeu cu unul psiho
logic în particular șl cul- 
torologic fn general, ca 
omul pe lângă trup e si 
suflet, propune o flacără 
spirituală care există cu 
certitudine. îndoielnic și 
la libera opinie a omului 
este să creadă dacă fla
căra se stinge odată cu 
trupul sau nu, dar în via
ță spiritul nu poate fi con
testat căci astfel: Se nea
gă omul în integritatea șî 
specificul său, coborân- 
du-î la nivel de animal.

Sf. Apostol Petru aver
tizează: „Destul este că în 
vremurile trecute ați fă

cere stradale numai pro
duse preambalate Este de 
preferat să vă faceți cum
părăturile In magazinele 
care îndeplinesc condițiile 
cerute de un comerț civi
lizat.

• Verificați senzorial 
(culoare, miros, aspect 
etc.) calitatea produselor 
pe care intenționați să le 
cumpărați.

o Fiți atenți ce se pune 
pe cântar, după ce ați in
dicat comerciantului pro
dusul ales.

• Fiți atenți la cântări
rea de către comercianți a 
produselor neambalate. La 
Utilizarea cântarelor elec
tronice, urmăriți cu aten
ție ca pe cadran să fie a- 
fișat prețul unitar înainte 
ca vânzătorul să pună mar
fa pe cântar, iar în timp 
ce se cântărește, acesta să 
nu atingă cântarul.

• Verificați fără jenă 
prețul stabilit de către co
merciant prin cântărirea 
produsului.

• In momentul cumpă
rării verificați greutatea 
produselor, prin cântărire, 
pe unul din cântarele ma

cut cu desăvârșire voia 
păgânilor, umblând în des- 
frânări, în pofte, in beții, 
în ospețe fără măsură" (I, 
Petru: 4,3). prevestind ceea 
ce au confirmat toți isto
ricii, în frunte cu cele
brul Mommsen, respectiv: 
Decăderea Imperiului Ro
man din cauza desfrâuhii. 
Ce a generat degradarea 
morală generalizată. Dar, 
să părăsim istoria și să 
ne referim la epoca noas
tră și în spațiul delimitat 
al școlii.

VI. RELIGIA 
ȘI EDUCAȚIA 

SEXUALA

Ca orice activitate uma
nă, și învățământul se 
desfășoară pe cele două 
coordonate ale universu
lui: spațiul și timpul. Pro
fesorul de religie poate 
susține cu ușurință $i pu
tere de convingere că e- 
levul întâlnește pe Dum
nezeu numai în școală, bi
serici, case de rugăciuni 
șl de cultură, demonstrând 
că discoteca, barurile și 
cofetăriile fac parte din 
imperiul Diavolului, prin 
toate consecințele lor.

Timpul este de șl mal 
mare Importanță șl eloc
vent. Absolut toți oamenii 
mari de cultură și celebre 
personalități ale societă
ții la absolvirea liceului 
aveau largi cunoștințe din 
literatura universală și cea 
națională, iar cei cu pre
dilecție științifică erau Ia 
curent în mare cu ulti

gazinului, iar în piețele 
agroalimentare pe cântarul 
de control al pieței.

• Reveniți la agentul e- 
conomic dacă, ulterior cum
părării, constatați că pro
dusul nu corespunde cali
tativ, pentru a-i solicita 
înlocuirea acestuia sau 
restituirea contravalorii.

• Dacă aveți dubii asu
pra calității unui produs 
cumpărat de dv, arunca- 
ți-11

• tnscrieți-vă ca mem
bru într-o asociație a con
sumatorilor, dacă există 
constituită sau dacă nu 
înființați, împreună cu 
alți consumatori, o astfel 
de asociație, respectând 
prevederile O.G. 21/1992, 
și apărați-vă drepturile 
și interesele legitime prin 
intermediul acesteia. în 
acest scop, puteți solici
ta sprijinul Oficiului pen
tru Protecția Consumato
rilor.

Materia] realizat cu 
sprijinul Asociației pen
tru Protecția Consu
matorilor din România 
și O-I.P.C. Hunedoara 
— Deva.

mele descoperiri, iar unii 
se străduiau cu invenții 
tehnice. Toți aceștia lec- 
turau cel puțin o carte pe 
săptămână în timpul șco
lii și 2—3 în timpul va
canțelor, urmărind și re
viste literare sau științi
fice. Explicația ? Dispu
neau de timp delimitat la 
un spectacol la care adău
gau dacă erau îndrăgostiți și 
o întâlnire pe săptămână.

Cât de ușor se poate 
preda religia, distingând 
un timp al lui Dumnezeu, 
în care predomină stu
diul, cu minute pentru 
rugăciuni și 1—2 ore_ pen
tru biserică, prin care e- 
levtil se desăvârșește. To
tul este numai spre bi
nele iDi, bucurâna în ace
lași timp și pe Dumnezeu 
ce-i vine în ajutor

Trebuie evocat și tim
pul diavolului ce se con
sumă în fața televizorului, 
la discotecă și in locurile 
amoroase unde prosperă 
desfrâul. Diavolul e mul
țumit prin rezultatele ob
ținute: bolile venerice în 
creștere, populația româ
nească în descreștere, sida 
prosperă, întreruperi de 
sarcină cu deschideri spre 
cancerele uterine, nou năs; 
cuți uciși, copii părăsiți 
sau degenerați în sarcina 
societății, ani școlari pier- 
duți și cariere ratate pen
tru toată viața. Iată atâ
tea stări de fapt convin
gătoare ce stau la înde
mâna profesorului de re
ligie în combaterea des- 
frâuluj sexual și spre în
dreptarea elevilor spre au
tentică viață școlară, prin 
credința în Dumnezeu șl 
participare la viața reli
gioasă.

Prof. VICTOR 1SAG

STEAUA A
CÂȘTIGAT CUPA 

ROMÂNIEI
Miercuri seara, pe sta

dionul Național din Ca
pitală, s.a desfășurat me
ciul din finala Cupei Ro
mâniei la fotbal, dintre 
Steaua și F.C. Național. 
A învins Steaua, cu 4—2 
(3—1), într-o partidă a- 
Iertă, îndeosebi în prima 
repriză. Militarii au des
chis imediat scorul după 
primul fluier al arbitru
lui, la prima lor acțiune 
de atac, când llie Sabin 
a înscris: 1—0. După nu
mai alte 4 minute, tot 
llie a marcat al doilea 
gol al Stelei și se părea 
că soarta meciului s-a 
hotărât. Bancarii reduc 
din handicap în min. 10 
prin Dună și, la scorul 
de 2—1 pentru steliști,, 
F.C. Național are două 
ocazii mari de a înscrie, 
dar Stelea apără. In min. 
30, Ciobotariu îl agață in 
careu pe Sabin llie și lo. 
vitura de la 11 m este 
transformată țot de el și 
scorul se ridică la 3—1. 
în repriza a doua, Steaua 
s-a apărat și a căutat să 
inițieze acțiuni rapide la 
poarta lui Lucescu. în 
min. 86, proaspătul intrat 
pe teren, Ciocoiu, majo
rează scorul la 4—1, dar 
Petre Tinel este acela 
care stabilește scorul fi
nal, 4—2, care îl surprin
de pe Stelea cu un șut 
din afara careului.
■ Cupele pentru învingă
tori șl învinși au fost în
mânate celor două echi
pe de președintele țării, 
dl Emil Constantincscu.

SABIN CERBU

De la Comisia
Campionatului Județean 

de fotbal
In ședința Comisiei Campionatului Județean 

din data'db 29 mai 1967 s-au luat? următoarele mă
suri disciplinare :

Pentru abateri grave de la Regulamentul jocu
lui de fotbal, jucătorul MUNTEANU GHEORGHE 
de Ta AS UTILAJUL din Petroșani a fost suspen
dat UN AN din activitatea competițională și a- 
mendă 100000 lei, conform articolului 79.2/a-f-b șl 
24.1/c din regulamentul disciplinar ăl FRF. Pen
tru lovirea arbitrilor, jucătorii : PLINCZES IOSIF 
și TURCU ALIN de la AS Utilajul Petroșani au 
fost suspendați 4 etape fiecare si amendă 40 000 4- 
40 000 lei.

Au mai fost suspendați jucătorii : BOGLEA 
GABRIEL de Ia CIF ALIMAN Brad, 3 etape și a- 
mendă pentru lovirea adversai 'lui cu piciorul, când 
jocul era oprit: AGHYUS ANDREI de la AS Min. 
Livezeni, 1 etapă ți 10 000 lei amendă; MACNEA 
COSTEL de la AS Minerul Tellue 1 etapă.

Jocul Recolta Băcia — Santos Boz din 25 mai 
a fost omologat cu 3—0 în favoarea echipei Santos 
Boz. pentru folosirea în ioc de către Recolta Băcia 
a jucătorilor MUNTEAN ALEXANDRU si MEDREA 
S. NICOLAE. fiind suspendați

Jocurile de juniori I tineret dintre echipele: 
DACIA ORAȘTIE — MINERUL LIVEZENI: 
MIN. GIIELARI — UTILAJUL PETROȘANI; 
FAVIOR ORAȘTIE — MIN. BARBATENI; 
METALUL CRIȘCIOR — MIN. ANINOASA; 
MIN. ȘT. VULCAN — CONSTRUCTORUL HU- . 

NEDOARA care nu s-au prezentat în deplasare , 
pentru disputarea jocurilor. Comisia Campionatu- i 
lui Județean a hotărât în oaza art. 46 2/a+b din 
Regulamentul Disciplinar al FRF omologarea io- 1 
curilor în favoarea gazdelor eu 3—0 șl amendarea \ 
AS sportive în cauză cu 500 000 lei fiecare. t
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ÎN SPRIJINUL FORMAȚIEI VEGA DEVA j 
Scrisoarea Prefecturii î* 

către Federația î 
Română de Fotbal > 

DOMNULE PREȘEDINTE, I
Am aflat cu mult regret despre măsurile luate ■ 

de Comisia de disciplină a federației, prin care e- I 
chipa Vega Deva a fost aspru sancționată. ’

Detest fm+xtiunile în activitatea desfășurată de ■ 
dumneavoastră, apreciind pozitiv rezultatele fotba- | 
lului românesc din ultima perioadă, dar rog rea- » 
nalizați dosarul cu probele „culese*. Câteva sesizări I 
și declarații la circa două Iun] de Ia desfășurarea « 
unor meciuri (dar după victoria cu 2—0 a echipe» | 
din Deva asupra celor de la Drobeta Turnu Seve- J 
rin) nu reprezintă o probă concludentă, care con- • 
form art. 7 din Regulamentul de fotbal trebuia să | 
cuprindă la dosar : *

1. declarațiile nefavorabile din partea arbitri- | 
lor; 2. declarațiile nefavorabile ale observatorului; * 
3. declarațiile nefavorabile ale conducător lor de ■ 
club; 4. declarații ale jucătorilor (abia la pune- I 
tul 4). î

Dar rapoartele reanzate după desfășurarea me- | 
ciurilor contestate au consemnat corectitudinea jo- * 
cului, ceea ce mă face să cred că în spatele acestor I 
măsuri luate se ascunde nereușita contracandidatei * 
de la Clisura Dunării. De aceea consider că dacă | 
reprezentanții trim și de dumneavoastră n-au ob- • 
servat în acel moment nimic neregulamentar, ei 2 
trebuiau să fie cei penalizați. |

Ca urmare, având în vedere tinerețea echipei 2 
Vega Deva (sub media de 23 de ani), dorința ei de | 
promovare, susținătorii disciplinați (în marea ma- • 
joritate mineri care traversează o situație grea în I 
noua conjunctură de reconversie a mineritului) și J 
pentru a nu crea stări de spirit nefavorabile, v-aș l 
sugera să reanalizați probele pentru n evita o gre- ’ 
șeală a Comisiei de disciplină. ?

Doresc să precizez că fotbalul devean, alătur* | 
do gimnastele pregătite la Deva șl campionul mondial * 
la box, Mihai Leu, se bucură de o mare susținere | 
și apreciere în rândul locuitorilor «

Cu stimă, I
Prelect,

_POMPILIU BUDULAN . —

REZULTATELE 
ETAPEI 

INTERMEDIARE 
DE MIERCURI

Miercuri s-au disputat 
meciurile din etapa a 
36-a (intermediară), din 
sena a lila a Diviziei B. 
Iată rezultatele înregis
trate ; AS, Paroșeni — 
Petrolul Videle 2—0; Mi
nerul Lupeni — Vega 
Deva 2—-1; Petrolul Stoi- 
na — Minerul Certs 
4—2; Minerul Berbeștl — 
F.C. Drobeta 3 3; Uni
rea Pitești — Minerul 
M&tăsari 3—1: Metalul 
Bocșa — Mine-Ral Rovi- 
nari 1—1; Termo Tr. S.
— F.C. Vâlcea 2—0; Mi
nerul Anina — CS Olt 
6—2; Parângul Lonoa — 
Minerul Uricanl 2—1.

Așa după câte se poa
te vedea, a fost o etapă 
echilibrată. în marea ma
joritate a meciurilor câș
tigând gazdele Doar CS 
Olt a reușit o victorie în 
deplasare la Anina și un 
egal Mine-Ra] la Bocșa
— ultima clasată. Vega 
Deva. Minerul Certej, dar 
și CS Olt cu Petrolul Ți- 
eleni așteaptă rezultatul 
deciziei Comisiei de Apel, 
în urma memoriului du
pă sancțiunile dictate de 
CCN. Se pare că răspun
sul va fi primit doar 
marți. 10 iunie. Pe pri
mele trei locuri se află 
Vega Deva Cu 78 de 
pun te. pe locul doi. Dro
beta Tr. Severin (72 p) și 
CS Olt (61 o) — locul trei.
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0 inițiativă demnă 
de urmat

Pe linia preocupărilor 
referitoare la cunoașterea 
cât mai exactă și detalia
tă a problemelor cetățeni
lor din municipiul Hune 
doara, primăria a coman
dat unei firme specializate 
in sondaje (SC Paladium 
SRL) un „Raport de cer
cetare" ce vizează „opinia 
populației în legătură cu 
problematica actuală a 
comunității locale și per
cepția în plan social a ro
lului și funcțiilor admi
nistrației".

Potrivit raportului, o- 
biectivele ce au fost în a- 
tenție se referă la „inven
tarierea problemelor exis
tente la nivelul localită
ții, ce intră în atribuțiile 
primăriei, identificarea a- 
titudinii populației cu pri
vire la aceste probleme, 
identificarea priorităților 
populației față de desti
nația și modul de utiliza
re a bugetului local". Cei 
intervievați și-au exprimat 
părerile cu privire la as
pectul general al orașului 
(străzi, iluminat, clădiri 
reprezentative) pentru co
munitate, concepția car
tierelor și utilităților exis
tente, modul în care arată 
centrul orașului și strada 

de domiciliu. Locuitorii 
Hunedoarei au mai răs
puns unor întrebări refe
ritoare la calitatea siste
mului de alimentare cu 
apă, inclusiv ritmicitatea 
și furnizarea apei calde, 
a sistemului de încălzire, 
aspectul comercial al o- 
rașului și administrarea 
localității.

Conform raportului, cer
cetarea sociologică a avut 
în vedere întreaga popu
lație a municipiului Hu
nedoara, diferențiată, în 
primul rând, după zona 
de locuit. Rezultatele cer
cetării au o marjă de e- 
roare de plus, minus 3 la 
sută. Sursa citată preci
zează că liunedorenii au 
primit cu „foarte mare 
interes și chiar surprin
dere această inițiativă a 
Primăriei Hunedoara. S-a 
apreciat că este pentru 
prima dată când Consiliul 
local, primarul doresc să 
cunoască în mod nemijlo
cit părerile tuturor cetă
țenilor din municipiu".

Asupra datelor cuprinse 
și prelucrate în raport 
vom reveni în edițiile vii
toare.

SORIN BLADA

Apa caldă, 
din nou o problemă

Ședința consiliului 
local

în urmă cu mai bine de 
o lună, municipiul Hune

doara rămânea fără apă 
caldă, vreme de mai mul
te zile. Măsura sistării a- 
pei calde avea drept cau
ză neplata datoriilor că
tre Romgaz. Problema 
„apa caldă" se află din nou 
în atenția Primăriei Hune
doara. Dl Remus Mariș 
primarul Hunedoarei ne-a 
declarat: „Municipiul Hu
nedoara are iarăși proble
me deosebite, având în ve
dere datoriile mari pe ca
re RAIL le arc la Rom
gaz. Nu s-a ajuns la în
casarea tuturor sumelor 
de la asociațiile de loca
tari, cu toate eforturile 
făcute do către Regie. Pe 
această cale revenim și noi, 
Primăria, cu un apel că- 

I tre asociațiile de locatari 

Aspect din piața municipiului Hunedoara.

Foto ANTON SOCACI

să achite sumele cu care 
sunt restante, pentru a 
se putea plăti gazul me
tan. în caz contrar, nu a- 
vem ce face, ajungem în 
situația de sistare a livră
rii apei calde. Datoriile 
se cifrează la 5,6 miliarde 
lei, din care 1,8 miliarde 
lei reprezintă contrava
loarea apei calde și a gu
noiului menajer.

Vom lua legătura cu so
cietățile comerciale pentru 
a studia posibilitatea unor 
popriri pe salariile anga- 
jaților (cu datorii la RAIL), 
în vederea recuperării su
melor restante. Unii din
tre locuitorii municipiului 
Hunedoara au datorii de 
peste 1,5 milioane lei res
tante de mai multe luni 
de zile". (S.B.)

Consiliul local al muni
cipiului Hunedoara s-a în
trunit ieri după-amiază în 
ședință ordinară. Pe ordi
nea de zi au figurat mal 
multe proiecte de hotărâri 
dintre care se detașează 
cel referitor la aprobarea 
execuției bugetare pe anul 
1996 și cel privind apro
barea bugetului local pe 
anul 1997.

Consilierii au discutat 
un proiect de hotărâre 
privind schimbarea des
tinațiilor spațiilor situate

Pe teme... rutiere
CONTROALE 
LA SFÂRSIT 

DE SĂPTĂMÂNĂ

Participanții la traficul 
rutier în zilele sfârșitului 
de săptămână au putut 
observa prezența echipa
jelor poliției' în preajma 
zonelor de agrement sau 
pe drumurile de acces spre 
acestea. Măsura are drept 
scop prevenirea acciden
telor de circulație.

Vineri, 30 mai,, în ju
rul orei 20,30, agenții de 
circulație, împreună cu 
lucrătorii de ia Postul de 
poliție Teliuc, au efectuat 
un control la podul Iuba, 
spre Cinciș. Un motoci- 
clist care circula de la 
Cinciș spre Teliuc a ob- 

.1 servat polițiștii și s-a în
tors din drum. Reținut 
imediat, Dumitru Hriscu, 
26 ani, din Teliucu Infe
rior, ajutor minier la S.M. 
Poiana Ruscăi Teliuc, nu 

■ a putut prezenta permisul 

la parterul blocului 47 de 
pe strada E. Mărgineanu 
— ansamblul de locuințe 
„Cerna". Proiectele de ho
tărâri referitoare la apro
barea nomenclatorului do
cumentelor de arhivă a 
consiliului local și la par
ticiparea unui membru al 
serviciului public „Salva- 
rtiont" la cursul de pregă
tire organizat de Clubul 
„Alpin” din Elveția, în pe
rioada 13—15 iunie 1997, 
au completat ordinea de 
zi a ședinței. (S.B.) 

de conducere. Motivul: nu 
posedă un asemenea act. 
D. Hriscu va trebui să răs
pundă în fața legii pentru 
fapta sa. Pedeapsa prevă
zută de Decretul 328/’66 
este închisoarea, de la 0 
luni la trei ani, sau a- 
mendă.

Duminică, 1 iunie. în 
jurul orei 20, in același 
punct de trafic, a mai fost 
identificat un alt motoci- 
clist, aflat cu actele în ne
regulă. El se numește Da
niel Iosif Derji, 22 ani, 
din Ghelari, și lucrează ca 
mecanic de locomotivă la 
S.M. Poiana Ruscăi Teliuo. 
Derji conducea motocicleta 
Minsk 46 HD 585b cu per
mis necorespunzator ca
tegoriei din care face par
te autovehiculul. Fa fost 
întocmit dosar penal, pe
deapsa prevăzută de lege 
fiind de închisoare, de la 
3 luni la 6 am, sau a- 
mendă.

REP.: Die director, care 
sunt percepțiile la nivelul 
corpului medical față de 
măsurile de restructurare 
a personalului impuse de 
Guvern 7 E un început de 
reformă în sănătate cam 
dur, nu considerați ?

R. S. : După părerea mea 
în momentul de față nu 
putem vorbi de reformă 
în sănătate pentru că ea 
practic nu a început. Toi 
ce putem face e să anali
zăm perspectivele. Cât 
despre restructurare, care 
la Hunedoara a însemnat 
disponibilizarea a 139 de 
persoane, aceasta nu e de
cât o rezultantă a unei si
tuații financiare dificile, 
situație creată de adânci
rea crizei într-un sistem 
anacronic și ineficient. Ne
cazul este că prin aceste 
restructurări, ce i-au afec
tat pe cei din comparti
mentul de îngrijire — in
firmiere, îngrijitoare — 
laolaltă cu meseriașii din 
echipele de întreținere a 
ipitalului, cheltuielile la 
nivelul entităților de sănă
tate vor crește. Vor trebui 
fheltuiți de 6—8 ori mai 
mulți bani pentru presta
ții de reparații sau cură
țenie asigurate prin con
tract cu terțe firme. Șl

Beforma — Unicul leac pentru 
însănătoșirea sistemului sanitar

asta în ideea că vor exista 
firme specializate care au 
experiența a ceea ce în
seamnă, de exemplu, igie
nizarea unui spital.

REP. : Revenind la ade
vărata reformă, sau după 
cum ați spus la perspec
tivele ei, spuneți-mi ce se 
așteaptă de la aceasta ?

RJS.: Am să vă poves
tesc succint starea de fapt, 
existentă acum în sănăta
te, spunându-vă că cel mal 
afectat este sectorul asis
tenței sanitare primare. 
Situația este dramatică, 
deci, la nivelul dispensa
relor teritoriale, al spitale
lor și policlinicilor, precum 
și al unităților sanitare ru
rale. Lipsa medicamente
lor, a dotărilor adecvate 
duce la o deteriorare a Ca
lității actului medical, iar 
lipsa oricărei perspective 
de redresare acționează 
negativ asupra moralului 
personalului sanitar. La a- 
ceastă demoralizare con
tribuie din plin și lipsa 
de considerație față de 
corpul sanitar. Este umi

litor ca, după atâta pre
gătire într-o meserie grea 
și plină de responsabili
tăți, o familie de medici 
tineri, soț și soție, să câș
tige, împreună, ceva peste 
600 de mii de lei lunar, 
mai puțin decât încasează 
un muncitor necalificat 
dintr-o firmă puternică.

In cazul Spitalului Mu

Dialog cu dl medic primar ROMEO STANESCU, 
directorul Spitalului Municipal Hunedoara

nicipal Hunedoara, norocul 
nostru în ceea ce privește 
haza materială s-a numit 
Siderurgica S.A. Datorită 
combinatului, spitalul dis
pune în prezent de apa
ratură modernă de investi
gare la cardiologie, un 
roentgen performant, pre
cum șl analizoare pentru 
laborator, strict necesare 
în actul medical. Lipsa a- 
cută p banilor a generat 
îngroșarea datoriilor noas
tre către furnizori, iar da

că în prezent spitalul are 
alimente, căldură și medi
camente, aceasta se dato
rează și înțelegerii din par
tea acestor furnizori pen
tru greutățile noastre.

REP.: Așteptați ca pre
conizata Lege a Asigură
rilor Sociale de Sănătate 
să sfărâme lanțul acestor 
greutăți ?

R. S.: La ora actuală 
este clar că orice măsuri 
ce vizează efectele, lăsând 
cauzele neatinse, vor duce 
la colaps. Exemplul ulti
milor ani o dovedește. De 
aceea, așteptăm ca această 
lege să fie baza unei re
forme de substanță în să
nătate. Din ce se Cunoaș
te până la această oră, se 
pâre că legea vă acționa 
spre domeniile asistenței 
medicale primare, ambu
latorii și de spital.

Desigur, culegerea roa
delor acestei legi se va 
face ceva mai târziu, fiind 
necesară o anumită peri
oadă până ce se va asi
gura infrastructura pe ca
re ea o solicită. Mă refer 
în primul rând la punerea 
bazei gestionarului fon
durilor prelevate. Casa de 
asigurări de sănătate. Du
pă părerea mea, cota de 
5 la sută cât este propus 
a se preleva din salariul 
cetățeanului nu va fi aco
peritoare pentru necesi
tățile reale ale sănătății. 0 
asistență necesară eficien
tă și bine utilată ar soli
cita la minim o prelevare 
de minim 15 la sută din 
venituri. Oricum, Legea 
Asigurărilor Sociale de Să
nătate, dizolvând împărți
rea teritorială a sectoru
lui sanitar și instaurând 
concurența, ca motor pri
mordial al activității me
dicale, va fi, sper, de na
tură să înarmeze medicul 
cu armele tehnologice ne
cesare unui act medical de 
calitate, repunându-1, tot

odată, în poziția socială pe 
care o merită.

REP. : In încheiere V-dș 
maj întreba două lucruri. 
Care este părerea d'vod^ 
tră despre preconizatele 
internări cu limitare la oM 
ore, ca formă de reducere 
a cheltuielilor ți cum ■- 
preciați inițiativa ca wCiu- 
bucurile" primite de me
dici să fie declarate și im
pozitate ?

R. S. : Referitor la prima 
problemă, pot spune ur
mătoarele: dat fiind fap- 
tul că foarte mulți din
tre bolnavii internați în 
spital sunt cronici, inter
narea fiind singurul mij
loc de a-și putea face tra
tamentul fără bani. în ca
zul celor care pot suporta 
tratamentul ambulatoriu, 
se va proceda la această 
internare peste zi, în care 
bolnavul să-și poată face 
tratamentul necesar, după 
care se întoarce acasă. E-. 
conomia apare prin scă- 1 
derea taxelor de cazare și 
hrană pentru acești bol
navi. Despre a doua pro
blemă nu pot să declar 
decât că a fost o inepție, 
una dintre „perlele" ema
nate în această perioadă i 
tulbure de tranziție. j

ADRIAN SALAGEâN
T
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UN ROMAN CU OGLINDA
Treptat-treptat, Editura 

'undației Culturale „Ion D. 
îrbu" se impune pe piața 
ârții cu apariții editoria- 
: constant bune și chiar 
jărte bune, iar meritul 
ste, în primul rând, al 
e-acum cunoscutului om 
e cultură yi editor. Du. 
litru Velea. Ultima 
ispravă" a editurii 
espre care vorbim se 
urnește Chipul din oglin- 
ă, un roman semnat de 
IZ. Florin Țene. Pentru pu- 
licul-cititor-de-ocazie, au- 
orul este destul de puțin 
unoscut, mai ales pentru 
ă el a evoluat discret 
irin „jungla" culturii spre 
iteratură, publicând cărți 
arecum incomode pen- 
ru... socialism. Deci, Al.

<>rin Țene a debu- 
1 cu volumul de versuri 

)chi deschis la Editura 
Litera" (1974), la aceeași 
ditură mai publicând, 
upă 5 ani, Fuga statuilor 
1979). A mai publicat, în 
lelgia, la Editura ,,L’ E- 
oile D' Argent" volu
mele de versuri: Nucul 
lintre două veacuri (1993) 
■i Vitraliile mării (1997). 
Lre in pregătire la Edi

tura „Zalmoxis" din Cluj 
nu mai puțin decât 4 cărți 
yi încă una la Editura 
„Helicon" din Timișoara. 
Să considerăm aceste vii
toare apariții editoriale 
drept o... răzbunare, fi- 
rească totuși, în contul 
frustrării căreia autorul 
i-a fost victimă înainte 
de ’89, yi să vorbim despre 
romanul Chipul din oglin-

mitru Velea, cop. a IV-a).
Înainte de toate 

este notabil acest mod 
de scriere-lectură-analiză- 
autoanaliză. Cum se pro
cedează ? Cineva scrie e- 
xact la acest roman, alt
cineva citește respectivul 
text, iar Al. Florin Țene 
consemnează „evenimen
tul" ca autor principal, sau 
în calitate de constructor

AI. Florin Țene: „CHIPUL DIN OGLINDA",
Ed. Fundației culturale „Ion D. Sîrbu“, 1997

dă, cu o postfață semnată 
de editorul însuși. Și, toc
mai pentru a intra în at. 
mosfera cărții, îmi permit 
să-l citez chiar pe acesta: 
„Romanul Chipul din o- 
glindă încorporează lectu
ra în propria sa „oglin. 
dă". Al. Florin Țene, prin- 
tr-un joc subtil, autore- 
ferențial, creează un spa
țiu al reflectivității: chipul 
este yi nu este identic cu 
cel reflectat. Prin această 
oglindire deviantă el sur
prinde un spectru larg de 
presiuni alienate asupra 
eticului și esteticului"' (Du

al formei definitive. Cartea 
este populată de 0 mulți
me de personaje, unele 
mai pestrițe decât altele, 
toate la fel de... apetisant 
creionate: Ion, Țața Ma
ria, Constantin, Nete etc., 
etc., atât din punct de ve
dere al limbajului, cât yi 
al unui comportament de
seori excesiv de... natural, 
conform sănătosului yi e- 
ficientului principiu ță
rănesc: „ce mi-e-n gușă 
și-n căpușă". Dar, farme
cul lor iese în evidență 
mai ales datorită interco- 
municării dintre eroii căr

ții, în majoritatea cazuri
lor’ el sunt de o anume 
verticalitate morală, chiar 
când fyi urmăresc câte un 
scop mai puțin ortodox, 
iar în dialoguri manifes
tă o frustețe relevată ex
celent în situații redate cu 
talent indiscutabil de că
tre romancier, este vorba 
despre partea importantă 
a liantului dintre autor șl 
cititor. Chipul din oglindă 
este cartea unui realism 
dur, a fragmentelor din 
viața aspră a unor perso
naje construite cu fideli
tate după niște originale 
studiate cu grijă și cu pri
ceperea unui specialist. 
Fără a mă folosi de citate 
pentru a convinge, voi în
cheia cu acesta de pe ul
tima pagină a cărții: „în 
librăria din municipiu, 
Constantin Ene acorda au
tografe pe cartea care-i 
apăruse, Chipul din oglin
dă (. . .). „Cum vă nu
miți 7” „Aura Ene!" „Cum 
Aura Ene ? I Aura Ene 
este personajul cărții!" 
„Da, Aura Ene, soția scrii
torului Constantin Ene !“...

dumitru iiuruba

s
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„GURA LUMII"
Semnalăm cu multă 

plăcere apariția unui vo
lum de poezie semnat de 
poetul popular loan Buș- 
tea din Ilia. Așa cum 
precizează autorul, volu
mul cuprinde poezii sa
tirice yi fabule, creații 
savuroase care se citesc 
cu mare plăcere de către 
locuitorii satelor șl nu 
numai de către aceștia. 
Ne-am dat seama de a-

cesț lucru cu prilejul a<| 
numeroase întâlniri orga. ! 
nizate de către Casa Ju- ]! 
dețeană a Creației Popu- < J 
Zare, inclusiv 
Festivalului j 
răni „Din toată inima ju 
în cartea de față, poetul»‘ 
loan Buștea îyi vede ma- J ■ 
terializată o dorință mai«J 
vec/ie de a vedea adu- J ■ 
nată la un loc poezia de ] ■ 
o viață. (M.B.) • ’

în cadrul', 
poeților ță-'j 
tă inima".’!

.■ 
■c

HAIHUI

Zăvoiesc prin gănduri zăvoiul de atunci : 
Ceapa-și zgâia floarea, fânul era de coasă ; 
Soarele nud clocea ouă de cuci prin lunci 
Și mă-ndemna haihuiul cu zeama-i mieroasă.

Eram atuncea crud și verde ca un ficus 
Prin dumnezeiești saloane tainic oblojit. 
Parcă alaltăieri a fost dar azi simt că nu-s ; 
Vitralii de petale cu viespi m-au amăgit...

MUNCILE LUI HERCULE

Am pătruns cu trufie în pădurea virgină 
Să-mi croiesc potecă spre un orizont ;
Deși o iubisem îmi părea acum străină, 
Prea de nesupusă, iar cosorul bont.

Mi-am zis atunci: ranga-i bună, până-n 
pirosfera 

Ea pătrunde, cutremură Vezuviul 
Și-oi viețui deci pe lângă o vatră prosperă 
Chiar de m-ar surprinde iarăși Diluviul.

CONSTANTIN GHEORGHE-NAIDIN
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Iată o carte cu un titlu 
în parte insolit, în parte 
cutezant și mai ales is
pititor, îndemnându-ne, 
parcă, s-o citim, s-o cu
noaștem și să vedem ce 
ne spune despre „El" a- 
ccst „scriitor", care este 
fostul profesor de limba 
și literatura română de 
la Liceul energetic din 
Deva, din perioada ani
lor 1988—1990.

Titlul de pe copertă 
poate fi interpretat doaF 
ca o provocare. Liviu 
Malița înțelege, prin acea 
sintagmatică opoziție „Eu, 
scriitorul, omul de litere 
în general și în mod 
deosebit scriitorul român 
din Ardealul- perioadei 
interbelice, lucru ce re
iese clar din subtitlul lu-

Liviu Malița „EU, SCRIITORUL *
crării. inserat în pagina 
a treia : „Condiția omu
lui de litere din Ardeal 
între cele două războaie 
mondiale".

Așadar, cartea „Eu, 
scriitorul" se recoman
dă prin subtitlul său 
drept ceea ce este în rea
litate: o exegeză nouă, 
complexă, pertinentă și 
captivantă asupra unui 
segment din istoria lite
raturii noastre, încer
când și izbutind să re
constituie „...o imagine a 
scriitorului român din 
Ardealul interbelic, așa 
cum se reflectă ea în 
propriile lui mărturisiri, 
culese, în principal, din

marile reviste culturale 
ale vremii, cu predilec
ție din cele apărute în 
Transilvania" (p. 15).

Așa cum remarcă prof, 
univ. Mircea Zaciu în 
prefața volumului, Liviu 
Malița continuă tradiția 
unor înaintași ce-au stu
diat fenomenul cultural- 
literar din Transilvania 
(Gh. Bogdan-Duică, I. 
Breazu, D. Popovici, Io
sif Pervain ș.a.), adân
cind, nuanțând și îmbo
gățind cercetarea prin 
noi date și informații, 
precum și prin unghiuri 
de vedere originale, me
nite să ilustreze com

plexitatea problematicii 
omului de litere român 
din Ardealul interbelic.* .

Cele trei mari „părțiJ 
ale structurii. cărții: (I. 
Identități, speranțe, an
goase; II. Pâine și lite
ratură și III. A fi scrii
tor) sunt flancate de două 
capitole de-a dreptul ful
minante. Primul — „Pre
text", însoțit de replica 
lui I. Slavici: „Nu-mi era 
dat' să tac...” — cuprin
de o incitantă retrospec
tivă a „procesului ziariș
tilor" de la București, 
din 1919, în frunte cu 
ardeleanul loan Slavici t 
iar ultimul — „Epilog. 
Portret în acvaforte* —

cuprinde textul (plin de 
picante curiozități) me
moriului înaintat de zia
ristul Mircea Damian, în 
1941, generalului Ion An
tonescu, conducătorul sta- 
tuliÂ român, îndreptat 
împotriva lui Nichifor 
Crainic, ministrul pro
pagandei.

Intre aceste date: 1919— 
1941 este cantonat cu 
precădere conținutul lUi 
crării tânărului și talen
tatului critic și istoric li
terar, care a cercetat cu 
minuție și acribie bene- 
dictină mii și mii de pa
gini de cărți, . memorii, 
jurnale, reviste, ziare 
etc., etc., urmărind scrii

torii români din Ardea
lul interbelic (și nu nu
mai...) în raporturile lor 
cu statul, cu partidele și 
ideologiile politice, cu 
colegii de breaslă, eu pu
blicațiile și editurile e- 
pocii, cu orientările șl 
grupările literare, cu ci
titorii și chiar cu prin
cipiile și conduita lor, o- 
ferind cititorului imagi
nea neașteptat de com
plexă, inegală, contra
dictorie și totuși tulbu
rătoare a scriitorilor, căci 
„Ei sunt luminoasele 
noastre modele, dar tot 
ei sunt aidoma nouă, bie
te ființe din came și 
sânge" (p. 133).

Prof. DUMITRU SUSAN

ARRAS (Franța) „Palia de la Orăștie", lucrare sculpturală realizată de ««moM u.ol a 
hunedorean Nicolae Adam, Foto AN fOa soCACi
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LUNI, 9 IUNIE
TVR 1

13/00 TVR Timișoara; 14,00 Știri; 14,10 
TVR Cluj-N.; 14,50 TVR Iași: 15,35 D.a.; 
■6,00 Știri; 16,05 Conviețuiri; 16,35 Em. 
in limba maghiară; 18,30 Alo, tu alegi 1| 
■9,00 Căsuța cu povești; 13,05 In fața 
dv.!; 19,55 Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal; 

1*21.00 Teatru liric: „Fata din Far West" 
te Giacomo Puccini; 23,00 Jurnal; 23,40 

■Un cântec, o glumă, un zâmbet...; 23,45 
Oglinzi paralele; 0,25 Fantastic Star TVR 

1 Club,
TVR 2

13,00 Franța celor o mie de sate (do); 
■3,35 Nu e școală ca a noastră (s/r); 14,30 
Arhive românești; 15,00 Perla Coroanei 
|s); 15,5*- Medicina pentru toți (r); 16,20 

; Secretele «nisipului (s); 17,15 Pro și con- 
I tra; 17,40 Șeicul (s); 18,35 Tradiții; 19,00 
Timpul Europei; 19,30 Măseaua de minte;

IC0,00 Itinerar turistic; 21,05 Cu cărțile 
j pe față; 22,05 TVM. Mesager; 22,35 Mis
terele Sankt Petersburgului (s); 23,30
Mocturna sportivă.

ANTENA 1
6,30 In vizită la Antena 1; 9,00 Alertă 

I pe plajă (s/r); 9,50 Viața în trei (s); 10,30 
Controverse istorice (r); 11,00 Un câine 
cu imaginație (s/r); 11,20 Visul oricărei 
Cemei (f/r); 13,10 Orașul ascuns (s); 13,35 
«atonii (djL); 14,00 Știri; 14,20 Lumină 
călăuzitoare (s); 154)5 Bărbatul perfect 
(dramă SUA); 16,55 Știri; 17,00 Iluzii (s); 

; 17,50 Dog City (S); 18,15 Intro prieteni; 
i 18/55 Știri; 19,00 Telerebus; 19,30 Vădu- 
. va (s); 20,30 Observator; 21,15 Din lumea 
afacerilor; 21,30 Omul cu o mie de fe 
(B); 22,30 A treia planetă de la Soare (s); 

IC3j)0 Știri; 23,05 Milionarii de la miezul 
nopții; 0,3# Kassandra (s); 2,10 — 6,00 
Reluări.

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața I ; 9,00

Tânăr și neliniștit (s/r); 9,45 Sport la mi
nut; 10,00 Lumea filmului (r); 10,30 Forța 
dragostei (s/r); 11,15 Spitalul de urgență 
(s); 12,00 Câmpul de bătaie (s); 12,55
Știri; 13,00 Procesul etapei (r); 14,30 D.a.-
14,55 Povestea zilei; 15,00 Matlock (s). 
16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,15 Forța 

dragostei (s); 17,30 Zona Crepusculară (s); 
■8,00 Am întâlnit și români fericiți; 18,25 
Cnestiuneg zilei; 18,30 Știri; 18,35 Cino 
este șeful ? (s); 19,00 Știi și câștigi I; 19,30 
Știri- 20,00 Fantoma (dramă, SUA); 21,50 
Știri; 22,00 Familia Bundy (s); 22,30 Viața 
ca În filme (s); 23,00 Știri; 23,20 Rev. 
presei; >3.39 lieșteaptă-te romane; 1,00 
Știri sportive; 1,15 Matlock (s/r).

MARȚI, 10 IUNIE
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,35 Un 
bunic fericit (s); 9,05 Misterele Sankt- 
Pe.ers^urgului (s/r); 10,00 Știri; 10,05
Limoi străine; 11.05 Nopțile Cabiriei (f/r);
13.10 D.a.; 13,35 Tradiții; 14,00 Știri;
14.10 Muzica pt. toți; 15,00 TVR Iași;
15.35 D.a ;' 16,00 Tribuna partidelor par
lamentare; 17,00 Știri; 17,10 Katts și câi
ne.e (s); 17,35 Pro patria; 18,30 Sailor 
Moon ;d.a.); 19,05 Interprcți ai cântecu
lui popular; 19,25 Medicina pentru toți; 

' 19,50 La zi in agricultură • 20,00 Jurnal; 
■1,00 Baywatch (s); 22,00 Flagrant (anche
tă); 23,00 Jurnal; 23,20 Tradiție și moder
ni.a te; 0,00 Scena; 0,30 întâlnirea de fa 
miezul nopții.

TVR 2 -
7,00 TVM. Telematinal- 8,00 Do.; 8,3o 

D.a. ; 9,00 Fata din Far West (r); 11,20 
Mozaic-satelit; 12,00 Stadion; 13,05 Bay
watch (s/r); 14,00 In fața dv. (r): 14/50 
D.a. ; 15,20 Limbi străine (r); 16,20 Secre
tele nisipului (s); 17,15 Natura 2000; 17,40 
Șeicul (s); 18,30 Club 2020 ; 19,00 Opțiuni;
19.10 Meridianele dansului; 20,05 Puterea,
pasiunea (s); 20,30 Forme și culori; 21,05 
Ce-î de făcut ? ; 22,05 TVM. Mesager;
22.35 Misterele S.P. (s); 23,30 Trei zile în 
Grecia (do.).

ANTENA 1
6,30 In vizită la Antena 1; 9,00 Vă

duva (s/r); 9,50 Viața în trei (s); 10,30
Iluzii (s/r); 11,20 Omul cu o mie de fețo 
(s/r); 12,10 A treia planetă de la Soare 
(s/r). 12.35 Medalion; 13,10 Orașul ascuns 
(s); 13,35 D.a.; 14,00 Știri; 14,20 Lumină 
călăuzitoare (s); 15,05 Ultimele 5 minute 
(s); 16,55 Știri; 17,00 Iluzii (s); 17,50 Dog 
City (s); 18,15 Dosarele Antenei 1; 19,00 
Te’ - : 19.30 Văduva (s); 20.30 Obser

vator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Nash* Bridges (s); 22,30 Sparks (sj; 23,05 
Milionarii de la miezul nopții; 0,30 Kas
sandra (s); 2,10—6,00 Reluări.

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața ! ; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (s/r); 9,45 Sport la mi
nut; 10,00 M.A-s.11. (s); 10,30 Forța dra
gostei (s/r); 11,15 Capcana timpului (s); 
12,00 Aventurile lui Brisco County (s) ;
12,55 Știri; 13,00 Deșteaptă-te române I (r);
14,30 D.a. i 14,55 Povestea zilei; 15,00 Mat
lock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
Forța dragostei (s); 17,30 Peștera mon
strului sacru (s); 18,15 Sport la minut; 
18,25 Chestiunea" zilei; 18,35 Cine este 
șeful ? (s); 19,00 Știi și câștigi I ; 19,30
Știri; 20,00 Chicago Hope (s); 21,00 Se
crete de familie (s); 22,00 Familia Bundy 
(s); 22,30 Viața ca în filme (s); 23,00 Știri; 
23,20 Rev. presei; 23,30 Profesiunea mea 
— cultura; 0,30 Știri sportive-, 0,45. De ce 
trag clopotele. Mitică ? (f. România)

MIERCURI, 11 IUNIE
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix ! ; 8,35 Un bu
nic fericit (s); 9,05 Misterele Sanlrt-Pc
tersburgului (s/r); 10,00 Știri; 10,05 Vi- 
deolexicon-, 11,05 Cântec de lume; 11,40 
Orizonturi ’ culturale; 12,00 Știri; 12,05 
Șeicul (r); 12,55 D.a.; 13,20 Scena (r);
13.50 Filipino — o lume insulară; 14,00
Știri; l>,10 Muzica pentru toți; 14,35 TVR 
lași; 15,00 TVR Cluj-N.; 16,00 De la o zi 
la alta; 16,35 D.a.. 17,00 Știri; 17,10 Ges
turi mici pentru oameni mari; 17,40 Că
lătorie în Maroc; 18,30 D.a.; 19,05 Lupii 
aerului (s); 19,55 Doar O vorbă...; 20,00
Jurnal; 21,00 Ceremonia (dramă, Fran
ța) 23,00 Jurnal; 23,25 Cutia Pandorei;
23,45 Secolul XX; 0,30 Caricaturistul M. 
Stănescu; 0,45 Studioul șlagărelor.

TVR 2
7,00 TVM. ; 8,00 Do. satelit; 8,30 D.a.; 

9,00 Ora de muzică; 10,00 Lumină din lu
mină (r); 11,00 Lumea — altfel decât o 
știm; 12,40 Punct de întâlnire; 13,00 Sa
vannah (r); 134>O Mozaic-satelit; 14,30 A- 
merica sălbatică (r); 15,00 D.a.; 15,30 De 
lingua latina; 16,20 Secretele nisipului (s);
17,15 Tribuna partidelor parlamentare ; 
17,40 Șeicul (s); 18,30 Em. în Ib. maghia
ră- 20,00 Arte vizuale; 20,30 Ziua de mâi
ne"; 21,05 Credo; 22,05 TVM. Mesager;
22.35 Misterele S.P. (s); 23,30 întâlnire 
la club; o,30 Trapez: Fest. de circ.

ANTFNA 1
6,30 In vizită la Antena 1 ; 9,00 Vă

duva (s/r); 9,50 Viața în trei (s/r); 10,30 
Iluzii (s); 11,20 Nash Bridges (s/r); 12,10 
Sparks (s/r); 12,35 Medalion; 13,10 Ora
șul ascuns (s); 13,35 D.a.; 11,00 Știri; 14,20 
Lumină călăuzitoare (s); 15,05 Ultimele 
5 minute (s); 16/55 Știri; 17,00 Iluzii (s);
17.50 Dog City (s); 18,15 Totul despre Gu- 
vorn; 18,55 Știri; 19,00 Telerebus; 19,30 
Văduva (s); 20410 Observator; 21,15 Din 
lumea afacerilor; 21,30 Piatra Lunii (f. 
Anglia); 23,10 Știri; 23,15 Milionarii de 
la miezul'nopții; 0,30 Kassandra (s),

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața 1 ; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (s/r); 9,45 Sport la mi
nut; 10,00 Cine este șeful ? (s/r); 10,30

Forța dragostei (s/r); 11,15 Capcana timpu
lui (s); 12,00 Accapulco IIEAT(s); 12,55 Știri; 
13,00 A Gathering of Eagles (f. SUA);
14,30 D.a; 14,55 Povestea zilei; 15,00 Ma
tlock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
Forța dragostei (s); 17,30 Război în vii
tor (s); 18,15 Sport la minut; 18,30 Știri-
18.35 Cine este șeful ? (s); 19.00 Știi și 
Câștigi 1; 19,30 Știri; 20,00 Fiica mahara- 
jahului (f. SUA, p. II); 21,50 Știri; 22,00 
Familia Bundy (s); 22,30 Viața ca în fil
me (s); 23,00 Știri; 23,20 Rev. presei; 23,30 
Față-n față cu Ilic Șcrbăncscu; 0,30 Sport 
la minut; 0,45 Fiica maharaja'hului (r).

JOI, 12 IUNIE
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix I ; 8,20 Un 
bunic fericit (s); 9,05 Misterele Sankt- 
Petersburgului (s/r); 10,00 Știri; 10,05 
Limbi străine- 11,05 TVR Timișoara; 12,00 
Știri; 12,05 Șeicul (s/r); 12,55 D.a.; 13,20 
Tradiție și modernitate (r); 14,10 1001 au
diții; 14,35 TVR Iași- 15,00 TVR Cluj-N.;
15,45 Tradiții; 16,05 La izvorul dorului ;
16.35 Conviețuiri; 17,00 Știri; 17,10 Urmă
toarea oprire; Europa-, 17,35 Ecclcsiast 
*97; 18,00 Microrccital; 18.15 Milenium ; 
18,50' Tragerile Loto; 19,00 Căsuța cu po
vești; 19,05 Lupii acrului (s); 20,00 Jur
nal; 21,00 Pariul trio; 21,05 Dr. Quinn (s);
21,55 Reflecții rutiere; 22,10 Cu ochii’n 
patru-, 22,50 Avanpremiera la „Cerbul de 
aur"; 23,00 Jurnal; 23,25 Simpozion; 0,15 
Războiul Independenței (s).

TVR 2
7,00 TVM; 8,00 Do; 8,30 D.a. s 9,00 

Muzica pentru toți; 10,00 Întâlnirea de la 

miezul nopții (r); 10,50 Meridiane spiri
tuale; 12,00 Curcubeu. 13,10 Detectivul 
din L.A. (s/r); 14,00 Inter City Special; 
14, .0 D.a.: 15,00 Limbi străine (r); 16,00 
Secretele nisipului (s)- 17,00 Ceaiul de la 
ora 5; 19,00 Em. în ib. germană; 20,00 
Filmoteca de Aur; 20,30 Primăvară, pri
măvară; 21,05 Mag. sportiv; 22,05 TVM. 
Mesager; 22,35 Media-Club; 23,35 Jazz 
Alive; 0,35 Do.-satelit.

ANTENA 1
6,30 In vizită la Antena 1; 9,00 Vă

duva (s/r); 9,50 Viața în trei (s/r); 10,30 
Iluzii (s); 11,20 Piatra Lunii (f/r); 13,10
Comoara templierilor (s); 13,35 D.a; 14,00 
Știri; 14,20 Lumină călăuzitoare (s); 15,05 
Ultimele 5 minute (s); 16,55 Știri; 17,00 
Iluzii (s); 17,50 Dog City (s); 18,15 Invi
tați la Antena 1; 18,55 Știri; 19,00 Tele
rebus; 19,30 Văduva (s); 20,30 Observa
tor; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 Atac 
decisiv (f.a. SUA); 23,10 Știri; 23,15 Mi
lionarii... : 0,30 Kassandra (s).

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața I ; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (s/r); 9,45 Sport la mi
nut; 10,00 M.A.S.H. (s); 10,30 Forța dra
gostei (s/r); 11,15 Capcana timpului (s); 
12,00 Beverly Hills (s/r); 12,55 Știri. 13,00 
Man Inside (dramă SUA); 14,30 D.a. ; 
15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniș
tit (s); 16,45 Forța dragostei (s); 17,30
Hercule (s); 18,15 Sport la minut; 18,30 
Știri; 18,35 Cine este șeiul ? (s); 19,00 Știi 
șl câștigi! ; 19,30 Știri; 20,00 Melrose 
Place (s); 2*1,00 Doctor în Alaska (s); 21,45 
Chestiunea zilei; 21,50 Știri; 22,00 Fami
lia Bundy (s); 22,30 Viața ca în tilme(s); 
23.00 Știri; 23,20 Rev. presei; 23,30 întâl
nire cu presa; 1,00 Sport la minut.

VINERI, 13 IUNIE
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix I ; 8,40 Meri
dianele dansului (r); 9,10 Simpozion (r); 
10,00 Știri; 10,05 Limni străine; 10,35 D.a.; 
11,05 Șeicul (s/r); 12,00 Știri; 12,05 Me- 
dia-ciub (r); 12,50 Microrecital; 13,00
TVR Cluj-N. ; 14,00 Știri; 14,10 1001 au
diții; 14,55 TVR lași; 15,35 Univers bri
tanic; 15,45 Da..; 16,10 Lege și fărăde
lege; 16,30 America sălbatica; 17,00 Știri;
17.10 Em. în limba germană; 18,10 Katts 
și câinele (s); 18,40 Scena politica; 19,10 
Căsuța cu povești; 19,15 Tezaur folcloric; 
20,00 Jurnal; 21,00 Grad de vinovăție (f- 
SUA, p. I); 22,40 Ecoiurism; 23,00 Jurnal} 
23,20 Da, pentru Europa; 0,10 Până la 
capăt (f.a. SUA).

TVR 2
7,00 TVM. Telematinal; 8,00 Din lu

mea științei; 8,30 D.a. ; 9,00 Muzica pen
tru toți; 10,00 Maigret și fantoma (f.p. 
Fr ./Elveția); 11,35 D satelit; 12,20 Răz
boiul Independenței (s/r); 13,20 Andre 
MalrauX; 14,30 D.a. , 15,00 Limbi străi
ne (r); i.5,30 Conviețuiri; 16,20 Secretele 
nisipului (s); 17,15 Bursa invențiilor;
17,45 Șe.cul (s); 18,35 Ajută-te singur!; 
19,00 Concert simfonic; 21,05 Ultimul tren; 
22,05 TVM. Mesager; 22,30. Robingo 2 ;
23.30 Din viața rromilor; 0,15 Bucuriile 
muzicii.

ANTENA 1
6,30 In vizită la Antena 1 ; 9,00 Vă

duva (s/r); 9,50 Viața în trei (s/r); 10,30 
Iluzii (s); 11,20 Atac decisiv (f/r); 13,10
Comoara templierilor (s); 13,35 D.a.. 14,00 
Știri; 14,20 Lumină călăuzitoare (s); 15,05 
Cody (s); 16,45 Teleshopping; 16,55 Știri; 
17,00 Iluzii (s); 17,50 Dog City (s); 18,15
Telerebus; 18,55 Știri; 19,05 Beavis și 
Butthead (d.a.); 19,30 Văduva (s); 20,30
Observator; 21,15 Din lumea afacerilor;
21.30 O hotărâre dificilă (dramă SUA);
23.10 Știri; 23,15 Milionarii... ; 0,30 Vizită 
la domiciliu (f. Olanda); .2,10 Observator.

PRO TV
7,00 Or-- 7, bună dimineața I ; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (s/r); 9,45 Sport ia mi
nut; 10,00 M.A.S.II. (s); 10,30 Forța dra
gostei (s/r); 11,15 Fort Boyard; 12,30 Am 
întâlnit și români fericiți (r); 12,55 Știri; 
13,00 Bum! (f. ist. Franța/italia); 14,40 
D.a.; 14,55 Povestea rilei; 16,00 Tânăr și 
neliniștit (r); 16,45 Forța dragostei (s);
17.30 Xcna, prințesa războinică (s); 18,15 
Rătăciți în tranziție; 19,00 Știi și câștigi 1
19.30 Știri; 20,00 Dosarele X (s): 21,00
Subway (f. Franța); 23,00 Știri; 23,15 La 
limita imposibilului (s); 0,00 Sport la mi
nut; 0,15 Zona Crepusculară (s.SF); 0,45
Fistful of Dinamite (f. Italia *71).

SAMBATA, 11 IUNIE
TVR î

7,00 Bună dimineața... de Ia Iași I; 8,30 
Emisiune de știință pentru tineret; 9,20 
Fărâmiță și Piper (s); 10,10 Ferlți-vă de 
Măgăruș 1; 11,10 Pe muchie de cuțit;
11,50 Microrccital Dida Drăgan; 12,05 E- 
cranul; 12,50 Serial de călătorii; 13,45 
Premiere cinematografice; 14,Oo' Știri;

14,10 Tranzit TV 136; 18,35 Djl.; 19
Teleenciclopedia; 20,00 Jurnal; 20,40 I 
vannah (s); 21,30 Filmele săptămâ
21,50 Rendez-vous la Majestic (II); 23 
Știri; 23,05 Perla coroanei (s); 24,00 Si 
tămâna sportivă; 0,15 Detectivul din 1 
Angeles (s); 1,05 Camei Planet — „Ra 
direct" Rock Live; 2,05 Fotbal: Univ. C 
iova — Farul Constanța.

TVR 2
7,00 întâlnirea de sâmbătă. Program 

Studioului TVR Cluj-N. ; 12,00 TVR Th 
șoara; 13,30 Istoria lumii; 14,00 Un zi 
bet pentru vârsta a treia; 14,30 Dr. Qu 
(s/r); 15,20 Ritmuri muzicale; 15,30 O t 
putere; 16,20 Secretele nisipului (s); 1' 
Itinerare spirituale; 17,40 Serata mi 
cală TV; 20,30 Vă place opera 7 ; 21,3i 
zile — 7 arte: 21,35 Autograf pentru p 
zent; 22,05 TVM. Mesager; 22,30 Frumo 
și Bestia (s); 23,30 Alfa și Omega; 2/ 
TVR Club. Remember muzical.

ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presei-, 7,15 Văduva 

8,00 In vizită la Antena 1; 9,50 Telosh 
ping; 10,00 D.a.; 10,50 Aventurile păs 
spațiale (s); 11,15 World Music Awa 
1997 (r); 13,00 Anima] Show (s); 1.
Cinema... 14,00 Știri; 14,20 Film: Pari 
sul manechinelor (p. a Il-a); 15,55 
întins; 16,25 Viața în trei (s); 7,00 Mi: 
ne la Chicago (s, ep. 1); 18,05 Uragan 
„Paradis*1 (s); 19,00 Știri; 19,05 Nici o 
pă de plictiseală (s): 19,30 Sirenele i
20.30 Observator; 21,00 Piatra Lunii 
Anglia); 23,10 Știri; 23,15 Hollywood 
Ten (s); 0,15 Beavis și Butthead (s/r): i 
Aphrodisia (s).

PRO TV
7,00 Desene animate; 8,10 Povestea 

lei; 8,30 Flipper (s); 9,00 Luke cel r 
cos (s); 9,45 Un pumn de dinamită .
12.15 Întâlnire cu presa (r); 12/55 Șt
13,00 înapoi în viitor II (f. SUA); 1 
Motociclism; 15,30 Baschet: NBA Acti 
16,00 Blind Spot (film); 17,30 Walker, 
lițist texan (s); 18,15 Adevărul gol-g< 
(s); 18,45 Te uiți și câștigi I - 19,30 Șt 
20,00 Rambo II (aventuri, US); 21,55 Ș 
22,00 Crimă cu premeditare (s); 2
Știri; 23,10 Nemuritorul (s); 0,00 Spor 
minut; 0,15 MTV ; 1,00 Deadly Char 
(film erotic).

DUMINICA, 15 IUNIE 
TVR 1 

7,00 Bună dimineața I ; 8,15 Lun
din lumină; 9,15 Colț Alb (s); 9,45 Dc 
no; 10,40 Concerte pentru tineret; 1 
Viața satului; 13,20 Biserica satului; 1 
Atlas; 14,00 Știri; 14,10 Stop-cadru; 1 
Vidco-magazin; 15,30 Fotbal: Poli. T 
șoara — Rapid (înreg.) ; 1740 Star 3 
(s); 18/15 7 zile in România; 18,45 D.
19.15 Robingo; 20,00 Jurnal; 20,30 Di 
nica sportivă; 20,50 Tragerile Loto 
cial 6/49 și Noroc; 21,00 Alergare hij 
21,05 Liniște în Culise 1 (f. SUA); ’ 
Avanpremieră la „Cerbul de Aur"; 
Știri; 23,05 Varietăți muzicale; 23,40 1 
chet — finala Campionatului Mondial 
minin; 1,05 Frumoasa și bestia (s/r).

TVR 2
7,00 5 x 2. Mag, duminical; 13,00 

meni care au fost; 13,30 Revistă de 
rie; 14,00 Romanța finală (f. Spania); 1 
Cazuri și necazuri în dragoste; 16,15 
cretele nisipului (s); 17,10 Repriza a ti
18,35 Sensul tranziției; 19,25 Un seco 
cinema; 20,35 Hyperion; 21,35 7 zile 
arte; 21,40 Fotbal din Campionatul 
liei (d); 23,05 TVM. Mesager; 23,35 F 
valul „Mărțișorul" de la Chișinău; 
Itinerar turistic francez.

ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presei. 7,10 Misiun 

Chicago (r); 8,40 Nici o clipă de pi 
scală (r); 9,30 D.n; 10,30 Un câine 
imaginație (s); 11,00 Muzică popul
11.30 Controverse istorice (do.); 12,3: 
misiune religioasă; 13,05 Divertism 
14,00 Știri; 14,35 Poliția spațială (s); ■ 
Program muzici; 16,25 Viața în trei 
17,00 Alertă pe plajă (sj; 18,00 Pri 
rânduri; 19,00 Știri; 19,05 Muppets f 
(s); 19,30 Sandra, prințesa rebelă (s); I 
Observator; 21,00 Un peisaj aproape 
fect (dramă, Anglia); 22.40 Știri; 
Dingo (film muzical); 0,40 Muppets I

PRO TV
7,00 Desene animate; 8,15 Fiica C 

nulul (s); 8,45 Super Abracadabra; ' 
Operațiunea Pro NATO; 10,30 Pai 
roz se întoarce (f. Anglia); 12,15 O] 
țiunea Pro NATO; 12,30 Profeții dc 
trecut; 12,55 Știri; 134)5 News Radio
13.30 Detectivi de elită (s); 15.00 Li
filmului; 15,30 Tenis „Queen’s" — fii 
16,00 Operațiunea...; 17,30 Terra 2
18.30 Beverly Hills (s); 19,30 Știri; ! 
Operațiunea...; 20,45 Marilyn și Bobb 
Italia); 22,30 Știri; 22,35 Fotomodele 
2345 Știri; 23,45 Rev. presei; 23,50 
cesul etapei; 1,20 Sport la minut.
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Abonament la ziaru 
jCUVÂNTUL LIBER

M

GRUPUL ȘCOLAR
DE TRANSPORTURI ȘI TELECOMUNICAȚII 

„TRANSILVANIA» DEVA 
str. 22 Decembrie, nr. 116

I

„CUVÂNTUL LIBER» este cotidiia.ul cel 
mai apropiat de dumneavoastră.

Abonamentul rămâne in continuare calea 
:ea mai avantajoasă de procurare a ziarului.

COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA 
SUL „CUVÂNTUL LIBER» ESTE, ÎNCEPÂND 
3U 1 IULIE A.C., DE 6000 DE LEI/LUNA plus 
axele poștale.

Avantajul abonamentului este evident 
ie 9 exemplare primite gratuit pe lună, 
ață de cumpărarea cu bucata.

NU UITAȚI: REÎNNOITI VA ABONA 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER», iar 
Iacă nu aveți abonament, solicitați facto- 
ilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele 
e fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și 
a factorii poștali — numai cu bani in nume
rar —, iar la RODIPET Deva — prin vira- ' 
nent. Relații la telefon 21 30 07.

RAMANEȚI CU NOII

MGDEX’ t tX .MAT MA fc £ Ml» 1RJHVlTOK
DE ÎMBRĂCĂMINTE LMPQKT

s-DIN ȚARĂ
ffirfib ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ 

înlr-o gamă diversificată? 

Ateii nevpicdc LaVETE DIN BUMBAC 
pentru atelierul D-voastri?

Dohti ÎMBRĂCĂMINTE BALOTATĂ 

de cea mai bună calitate?

TOATE LA CELE MAI BUNE PREȚURI!
SUNaTInF-M.T'M la TELEFON 018-«234«2 sau 064- 

193493
Pentru cliSntii noj.IW'fîdeli reduceri până la I2%!
Depozit, set.Vlaha, jud. Cluj
Orar: Zilnic 08-20; Sâmbătă 08-16

REGIA AUTONOMA DE INTERES 
LOCAL HUNEDOARA

ANUNȚA

I 
I fa 
I * 
I 
w 

I * 
I* 
I

Organizarea licitației directe conform 
S.G. 140/1991, în data de 24 iunie 1997» ora 
L0, pentru închirierea spațiului comercial si- 
uat in Hunedoara, str. G. Enescu, nr. 7, în 
;uprafață de 197 mp — cu profilul de acti
vitate : activități bancare.

Relații suplimentare privind desfășurarea , 
icitației se pot obține la sediul regiei din Hu- | 
îedoara, bdul Republicii, nr. 5, sau la telefon • 
111554. |

În caz de neadjudecare licitația se va re- | 
peta in fiecare zi de joi, ora 10.

* ii ir- -. %

_____ I
UCITATte PUBLICA i

i fa 
I I fa 
I fa 
I fa 
I
I fa 
I fa

GRUPUL ȘCOIAR DE TRANSPORTURI 
ȘI TELECOMUNICAȚII 

„TRANSILVANIA»

cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie, nr. 116
Vinde prin licitație publică in data de 4 

iulie 1997
• AUTOCAMIONETA TV 12 F,
Relații la telefoanele 221591—620; *>4. 

tre orele 8-15. (6035)
in-

....................... ............ ....................
l • ■ :■■■ _______ __________

Anunță licitație pentru achiziționarea a 
două copiatoare didactice.

Ofertele se depun la sediul scolii, până 
la 16 iunie 1997. (6035) i

BANKCOOP S.A. ORAȘTIE

VINDE EA

• OLTCIT SPECIAL

Preț negociabil.
Relații la Bankcoop S.A. Orăstie. 
Tel. 647456 — 647565.

CREDIT BANK DEVA

I

Vinde la licitație publică ce va avea loc 
data de 10. VI. 1997, ora 10, la sediulîn

Credit Bank Deva, bdul Decebal, bl. 8:
— camion IFA L60, an fabricație 1988; 
— ARO 10/4, an fabricație 1988: 
—- autoizotermă 8 tone» an fabricație 1993. 
Informații suplimentare Ia tel. 054/211853.

BANCA AGRICOLA S.A. 
SUCURSALA JUDEȚEANĂ 

HUNEDOARA—DEVA

VINDE EA LICITAȚIE

1

in 
de

■ apartament 3 (trei) camere, situat 
Simeria, str. S. Micu, bl. 19, ap. 73, prețui 
strigare fiind stabilit la 20.000.000 lei.

Licitația va avea loc la sediul Judecă- 
toriei Deva, biroul executorilor judecătorești, 
la data de 18 iunie 1997, ora 10.

[ S.C. DECEBAL S.A.
J (INDUSTRIA CĂRNII HUNEDOARA-DEVA) ’

Deva, Piața Unirii, 8

Vinde la licitație următoarele mijloace 
fixe, care se află stocate la secțiile de pro
ducție din județ:

— Autospecială R.8135
— Autotractor R.8135
— Autotngorifică 20 I.

R.19256.
— Motocar MC3B
— Trailer animale R.8135
— Ifron
— Autotractor R.12215 
—- Dubă izotermă 16 t.

— Dubă izotermă 10 I.
— Sațiu R.10215
— Cabină medie
— Cabină simplă
— Dubă izotermă 1 t.
— Remorci auto 4 L
— Cabină medie
— Combină de recoltai 

masă verde E.281.

Licitația se organizează la data de 
iunie 1997, ora 10» la sediul societății.

în caz de neadjudecare, licitația se 
relua in fiecare zl de joi a săptămânii, 
aceeași oră, până la epuizarea stocurilor.

Lista cu informațiile necesare se află
sediul societății, tel. 211760. 1,2, biroul me
canic șef.i

1. PERSONAL CALIFICAT ÎN LUCRĂRI 
DE AMENAJĂRI INTERIOARE Șl TÂM- 
PLĂRIE. PVC — 4 LOCURI.

750 000 LEU STIMULENTE

2. PERSONAL CALIFICAT ÎN LUCRĂRI 
DE FAIANȚARE. ZUGRĂVELI LAVABI
LE, TAPETARI,

600.000 LEI + STIMULENTE

il
I

Firma specializata în lucrări de construcții (ameno- 
jări interioare, tâmplărie de PVC, hidroizolații ți termo- 
izolații) oferă candidaților țanse egale pentru ocuparea' 
posturilor de mai sus.

Profilul candidatului:

1. Liceul absolvit;

Domiciliul stabil în Deva sau
Vârsta cuprinsă între 28 ți 35 
Stagiul militar satisfăcut;
Cunoațterea unei limbi străine
torie, dar poale 6 considerată un atu. 
Experiență în domeniu.

Absolvirea a minim 
sională;
Stagiul militar satisfăcut; 
Domiciliul stabil în Deva 
Experienfă în domeniu

Pentru tâmplar ia de PVC se

împrejurimi; 
ani]

•f
' •! ■' •; •
’ •
JÎ
ll

i .

/Belgia, pe bază de contract.
■ ’

In schimbul acestor servicii vi se vor asigura
• ' salariu negociabil ți stimulentele asociat*, | 

..........................................................................

ii

nu este obligo-

2. 10 clase ți Școala Prole-,
i

sau împrejurimi; 
de cel puțin 3 ani 

oferă perfecționare în 1

*
w------------ ----------------- ------- - - - - ' •» [

..«3—:-L:: precum ți >
• o carieră în cadrul unei compqnii mici, dar apreciată, , 
! dedicată perfecțiunii tehnice.
• ♦
! Interviul de selecție va avea loc în dala de 12. 
}VI. 1997, iar proba de lucru în data de 14. VI. >997, 
■la sediul firmei.■ i
1 . ’ _ 1 Pentru detalii suplimentare vă rugam sa ne con» ]
i taetați.
I
I

i

I

III•I
B C METAL-INVEST SRL DEVA J 
Str Depozitelor hr 10 
lel/tex - 054/220983 -

•;
intre orele 8 • 16 J»

(6033) ; I

FIRMA SPECIALIZATA EFECTUEAZĂ* 
■LUCRĂRI DE REFACERE HIDROIZOLAȚII | 

>LA TERASE» cu materiale termosudabile com-J
> petitive, pe bază de contracte in?heiate între3 
i firma noastră și asociațiile de locatari sau|
> agenți economici interesați, în condiții avan- 
e ta joase, cu efectuarea plății in rate, fără do-
> bandă.
> Vă rugăm să ne contactați.

POLlURKi 1.1CE

B C METAL-INVEST SRL DEVA
Str Depozitelor nr 10
lel/tox - 054/220983 - intre orele 8 16 ț

(6033)

DIRECȚIA SILVICA MUREȘ
cu sediul în Târgu-Mureș, str. G. Enescu, nr. 6 

Organizează la sediul central, in data de 
23. 06. 1997, ora 13. (

J

metalizate și >emetali 
iote, executate la coman
dă (după palelor de culori), 
într-o gamă diversificată de 
nuanțe.
— materii prime import 

Italia
— rezistență sporită 

agenți atmosferici
— calitate garantată.

Ici

CELE
MAI MICI 

PRETURI 
DE PE

PI \ T A
- promptitudine 

în exerutu

de masâ lemnoasă provenită din doborâ
turi de vânt.

Informații la tel. 065/132312 sau 065/
< D c v a.

i
5 i

i*

t ....
i 132592.
I

■

găsiți ia
MAGAZINUL VALENTIN. îl

zona Casei de Cultură, tel. 216160, 1
program zilnic 8-19, sâmbăta 9-13. î

(74) |

• VINERI, 6 IUNIE 1997

Iz»
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CUVÂNTUL LIBER 1

XB-OTOW
• Alina, Ia împlinirea 

vârstei de 9 anișori, pă
rinții și sora Adriana îți 
urează „La mulți ani“!

• SG Agromicla 
Ferma Deva, str. Hă» 
răului, tel. 212505, vin» 
de telemea oi, 12 000 
lei/kg. TVA inclus.

(5700)

carosată Dacia, an fabri
cație- dec. 1993, preț 6000 
DM. Tel. G14535.

(5671)
• Vând centrală 

mică Junkers — 
23 kW, 
620748.

• Vând 
tracentral, 
țiri. Tel. 
72.000.000,

• Vând garsonieră 
confort sporit în O_ 
răștie, str. Mureșului, 
bl. 17, ap. 54, etaj 2. 
Relații Ia tel. 233059.

(5705)

• Vând 
casă în 
227968, seara.

ter- 
Bosch, 

pe gaz, telefon 
(4713) 

apartament ul~ 
cu îmbunată* 
216360, preț 

negociabil.
(4714) 

apartament , și 
Deva, telefon

(5600) 
cinci ca- 

în_ satul Ruși, com.
nr. 60, 
metan, 

80
• Vând sau închiriez 

shioșc alimentar cu teren 
300 mp. Tel. 711955. (5689)

• Vând Ford Sierra 2,3
Di ssel — 1988 și garso
nieră aonfort sporit eu 
multiple îmbunătățiri — 
parter - ultracentral De
va Informații tel. 215052, 
erele 17- 20,30. (5668)

• Vând fiole Interferon, 
pastile Hydreea. Informa
ții Bâița, tel. 101.

(184641)
• Vând apartament 3 

camere, bdul N. Bălcescu, 
bl 34, ap. 16, et. 4, Deva 
weasupra de Banca Dacia 
Felix). Informații la tel. 
224417.

• Vând (schimb) pă
mânt intravilan 16 ari la 
Cristur cu autoturism 
nou. Informații la Cris
tur, nr. 352.

(0184640)
• vând rochie mirca- 

sa, model deosebit. In
formații Deva, tel. 624194, 
după ora 18, și dumini
ca toată ziua.

• Fcderalcoop Hune
doara — Deva, cu sediul 
in Deva, strada 1 Decem
brie, nr. 14, organizează 
în data de 19 iunie 1997, 
ora 19, licitație pentru 
vânzarea de mijloace fixe 
(mijloace de transport) : 
fDacia break; 2 buc. Sa- 
viem (7 tone); unitate 
turistică Brad (investiție 
neterminată); grajd Ha
țeg ; alte mijloace de 
transport. Informați! la 
tel. G1633G, G11221. Taxa 
de participare 50.000 lei, 
garanție 10 la sută din 
valoarea de începere . a 
licitației.

• Vând apartament cu
două camere, ct. 8, Goj- 
du, tel. 231009, după ora 
17. Preț — 60.000.000 — 
negociabil. (6033)

• Vând motoretă Mobra
și teler:-or alb-negru. Tel. 
211595. (5706)

• Vând casă cu brută
rie și grădină. Tlia. G25350, 
224013.

(5703)
• Vând casă Cristur, 

tel. «21024. Deva, fami
lia Gavrilă, BălcCscu, bl.

• Vână casă 
mere, 
Bretea Română, 
posibilitătf gaz 
30 ari grădină, apă. 
milioane, negociabil.

(5599)
• Vânl casă Vețel, sau 

alte variante, Dacia 1410 
(papuc). Tel. 665195.

(5708)
• Vând pui Ciobănesc 

german. Tel. 218529.
(5713)

• Vând teren' agricol 
în Silvașu de Jos — Ha
țeg. Informații telefon 
613035, Deva.

(5710)
• Vând apartament 2 

camere, închiriez garso
nieră central. Tel. 230697, 
056/211156.

(4718)
• Vând combine recol

tat păioase 
Informații 
661984.

marca Glass, 
tel. G60628,

(4G92) 
videorecorder 
Philips (nou), 

Telefon 
(5764) 

apartament 3 
camere, parter înalt, bal
con, beci. Tel. 221279.

(5684)
• Vând combină recol

tat grâu Mesey Ferguson, 
an fabricație 1982. Tele
fon G50617.

• Vând 
multisistem 
preț 2.400.000. 
622008.

• Vând

(5675)
• Vând apartament 2 

camere, Deva, telefon 
667256 sau 220199.

(4G90)
• Cumpăr mobilă vecile,

tablouri, antichități, sculp
turi în piatră. Telefon 
642573. (5462)

• Vând apartament 4 
camere, decomandate, hol 
central, două băi, telefon, 
satelit, cu garaj sau schimb 
cu apartament două 
mere (plus diferență) 
casă modestă la țară, 
diferență. Accept șl 
variante. Informații 
628239, după ora 16.

• Vând teren intravilan
în Băcia, nr. 98, 1700 mp. 
711955. (4158)
«■■r > mm > mm « mm r t m

• Vând rulotă co
mercială, cu 
Informații la 
729165, între 
6—22.

ca
sau 

plus 
alte 
tel.

dotări, 
telefon 

orele

* •

(4151)
- r — «

4

(4706)
• Cumpăr frigider mic 

sau mare, folosit, în sta
re bună. Tel. 215729.

• Vând" urgent aparta
ment 4 camere, ultracen
tral. Tel. 219089.

(4707)
• \ and dubă Nisa, 1,5 

.tone, înmatriculată, 2000 
OM Tel. 212527.

(4709)
• Vând imobil, restau

rant, spațiu producție, 2 
apartamente. Tel. 227968, 
seara. (5600)

• \ aud autoutilitară

• Vând două mașini în
ghețată, cu 'două, res
pectiv trei guri, dozator 
suo, 5 capete. Telefon 
71111', orele 12—18.

(4152)
• Vând autobuz Ma _ 

glrus (55 locuri), fabrica
ție 1979. Tel. 714440.

(4154)
• Schimb Ilaba izoter

ma, perfectă stare, cu 25 
jtone zahăr sau echiva
lent. Tel. 770951 sau 
231736. (9364)

• Vând 1500 mp intra
vilan, lângă Matex, ca

*

nal, gaz. tel. 217824.
(5727)

• Vând sobă nouă de
teracotă. Deva, telefon 
232463. (184642)

• SC Transsim SA Si- 
meria organizează în data 
de 20 iunie 1997 licitație 
pentru închirierea spa
țiului comercial în satul 
Tâmpa. Informații tele
fon 661679.

(5696)
• Regia Autonomă 

„Apele Române", Filiala 
Oradea, Formația de ape 
Brad, str. Moților, nr. 
26, organizează licitație 
în vederea închirierii spa
țiului din Brad, situat în 
str. A. Iancu, nr. 37. In
formații se pot obține la 
sediul formației din Brad, 
str. Moților, nr. 26, tel. 
651096, sau Oradea, 059/ 
142033, int. 10. Licitația 
va avea loc la data de 
26 iunie 1997, ora 12.

(5G99)
• Pierdut ștampilă a- 

parținând Sindicatului Li
ber Zlaști. O declar nulă.

(4157)
• Pierdut legitimație de

serviciu, eliberată de F.E. 
Deva—Mintia, pe numele 
Dobrei Voichița. Se de
clară nulă. (5707)

• pierdut ștampile cu 
nr. 2 șl nr. 3, ale S.O. 
Vinalcool S.A. Deva. Se 
declară nule.

(5695)
• Ofer spre închiriere 

spațiu pentru comerț — 
birouri. Tel. 614348.

(5704)
• Ofer pentru închiriat 

spațiu comercial, Orăștie, 
telefon 647532.

(5698)
• închiriez rochii pen

tru mirese, modele deo
sebite, accesorii. Orăștie, 
primăverii, 19.

(1313)
• Societate comer

cială angajăm tinere 
cu aspect fizic plăcut 
pentru meseria de 
barman, ospătar, în 
Geoagiu — Băi (re» 
tribuțîe deosebită). Re
lații la tel. 648105.

(5705)

■ Execut reparații mo
toare Otto Diesel, cutii 
viteze și transmisii trac
toare. Simeria, V. Alec- 
sandri, nr. 24, tel. 660238.

(5718)
• SG Tara SRL, Deva 

angajează barman (fete.) 
Tel. 626307.

(4717)
• Profesor meditez ma

tematică. Tel. 217612.
(5712)

• Importator direct an
gajez secretară (engleză, 
18—30 ani) și selecțio
nează 15 tineri pentru 
vânzări directe, experiență 
non necesară. 615390.

(5711)
• SS Aiitocentrum SRIs 

Deva angajează electro
mecanic auto. Informa
ții la tel. 233270.

(5693)
• Efectuez transport 

marfă cu dubă izotermă, 
de 3,5 tone. Tel. 621261.

(5723)
• URGENȚI Contract 

muncă Italia, dansatoare. 
Tel. 233038, orele 12-18.

(4152)
• Sucursala Minieră 

Brad dorește achiziționa
rea de urgență a următo
rului echipament de pro
tecție a muncii, speci
fic industriei metalurgice 
și chimice : bocanci pen
tru metalurgie, cizme e- 
lectrolzolante, șorț anti- 
acid, mănuși electroizo- 
lante, ‘mănuși prelate ma- 
tlasate (ignifugate, pen

tru turnătorie), mănuși 
tip G, cotiere, cască e- 
•cran protecție, supravizoi 
pentru vizualizare, metal 
incandescent, mască de 
gaze și' filtre (acid cian- 
hidric și hidrogen arse- 
niaț), mască de praf, man
ta impermeabilă, antifoa- 
ne (extern și intern), cen
tură sarcină, galoși elec- 
troizolanți, centură de 
siguranță, eu cordelină și 
carabiniere. Așteptăm • o- 
fertele dumneavoastră la 
adresa : Sucursala Minie
ră Brad, municipiul Brad, 
str. Independenței, nr. 2, 
județul Hunedoara, tele
fon 651140, interior 130 
sau fax nr. 651193.

(4122)
W.WA\W.W,W.W

• Centrul de Exe
cuție Bugetară Hațeg, 
Școala Nr. 2 Hațeg, 
organizează licitație 
pentru lucrări tinlchi- 
gerie extindere aco
periș, reparații și ten
cuieli exterioare, zu
grăvit exterior și in
terior, Licitația arc 
loc în 23. 06. 1997,
ora 10, la Școala Ge
nerala Nr. 2 Hațeg.

(9365)

COMEMORĂRI

» Amintim pentru 
o clipă celor care 
l-au cunoscut pe

Lt. col. COL1ION 
DUMITRU

că în 7 iunie 1997 
se împlinesc 7 ani de 
când a plecat în lu
mea veșnică. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace! Te plângem 
mereu fîTca și soția.

(5715)

• Florica, soție, Dorin 
fiu, Livia noră, Alexan
dru și Andrei nepoți o- 
magiem la șase săptămâni 
memoria iubitului nostru 
soț, tată, soaru șl bu
nic

VIOREL ADAM
Vie .șl neștearsă va ră

mâne pentru noi amin
tirea lui. Comemorarea 
sâmbăta, 7 iunie, la ci
mitirul Eininescu.

(4710)
DECESE

■ Conducerea și cadrele 
I.P.J. Hunedoara sunt 
alături de lt,. col. Martin 
Sorin .la greaua pierdere 
pricinuită de decesul ma
mei sale,

ELVIRA.
Sincere condoleanțe.

(M.N.)

• 6u adâncă durere 
în suflet familia în
doliată anunță înce
tarea din viață a celui 
care a fost soț, tată 
și bunic

dumitru 
POPA 

înmormântarea va 
avea loc sâmbătă, 7 
iunie, ora 13, în sa
tul Brâznic. Dumne
zeu să_l odihnească în 
pace! (5726)
• Cu adâncă durere în 

suflet, soția Ana, fiica 
Lucia, fiul Marcel, nepo
ții Ovidiu, Diana, ginerele 
Livius anunță încetarea 
din viață a celui care a 
fost un devotat soț, pă
rinte și bunic, maior (r) 

IOAN ȘTEFON1
în vârstă de 71 de ani, 

din Deva. înmormântarea 
va avea loc astăzi; 6 Iu
nie 1997, ora 14.

Dumnezeu să-I odih
nească ! (5729)

2® FOTOVISION
Qr deva

coricnren pâ/esc 

^cLncpPi a/e noas/i'e '•/

Orice servicii în Sonicniuf fotografici:
* ScMefopâri fifnic
* fotografii pentru amatori și în stubio
★ fotografii pașaport, fegitiniâtn = Urgent 

preturi accesibile Jnw*
tyipe/afi /a projesionidi!

StradaA MuresanuBI 2
(Foat FOTO CENTRAL- lângă Casa de Cultură)

*
1 FILIALA DE TRANSPORT

SI DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE
* DEVA

Vinde la licitație publică ARO 10, cu nr. 
circulație IID-36-FRE si Aufolaborator Dacia 

î 31-HD-2039,
j Lista aprobată este afișată la sediul fiValei 
î din Deva< str. George Enescu, nr. 39.

Licitația va avea loc la e’
* data de 10 iunie 1997, ora 11,00.
I In cazul ncadjudccării, licitația se va r» 
î peta la data de 17 iunie 1997, >ra 11,00.

înscrierea pentru participarea la licitație- 
J precum și depunerea anticipației se pot 
I face până in ziua licitați'! propriu-zise. ora 
î 9,00.

Relații suplimentare la telefon 21 36 85. 
1________ ____________________________________J

S.C. „AS\R CONSTRUCT" S.R.L.
1 D E V Ai
j Primește cereri de înscriere pentru
I CURSURILE DE RECALIFICARE, CAII
I FICARE

pentru șomeri in plată. Totodată se vor 
I organiza și cursuri pentru neșomeri, care sunt 
Jîn căutare de lucru.
J Meseriile pe care le vor însuși cursanții 
] sunt următoarele :
ț — zidar
'j — zugrav-vopsitor.
ț — instalator instalații sanitare

— finisor — finisaje uscate.
După terminarea cursurilor de calificare 

î — recalificare se vor elibera certificate de
* calificare valabile atât în țară, cât si în alte 

țări.
Pentru relații și informații apelați la 

ț tel. 224895 si 220631, sau direct la 
S.C. ASAR CONSTRUCT S.R.L. DEVA, 

serviciul personal, din strada 1 Decem- 
| brie, nr. 18. municipiul Dcea. județul Ilunc- 
I doara.
1 ------------------------------------------------- ----------
* DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET
J ȘI SPORT HUNEDOARA
1 BIROUL PENTRU TINERET

ț ANUNȚA
ț In data de 40 iunie de tineret din județu 
■ț 1997, Biroul pentru ti- Hunedoara. Licitația ari 
■ț ncret al D.J.T.S. Ilune- ca scop sprijinirea ac- 
I doara organizează Hei- țiunilor ce fl desfă. 
J tație de programe pen- șurate în sprijinul ti- 

I tru trimestrul al III-lea nerilor.
i al anului în curs. Informații suplimen-
ț Sunt invitate să par- tare Ia telefon .23 06 2. 
j ticipe toate organizații- sau la sediul din strad.
1 le nonguvcrnamentale M. Eminescu, nr. 2.

PRECIZARE
micuței interprete'.' 
se numește Franc 
Mădălina Mi cola, 
F. Bl. Klanole cuirt 
greșeală a apărut.

In explicația la foto
grafia apărută pe prima 
pagină a ziarului nostru 
nr. 1899 din 4 Iunie 1997 
a apărut greșit numele
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