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și proiect,
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rău, 
eând Așa arata, pe unele porțiuni, drumul din satul Ștei. Nu-i chiar 

viteza a IV-a. Foto: ANTON SOC ACI
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drumuri pentru un drum
Mă numesc Zepa Ma- 

din orașul Hațeg, 
Horea, nr. 14. Vă 

rog să-mi spuneți și mie 
cât mă costă și pe mine 
că solicit un domn sau 
doamna redactor ca să 
vină la fața locului să 
vadă și să explicăm 
despre ce e vorba"... „Vă 
rog să-mi dați răspuns la 
scrisoare, dar cât se
poate de repede. Vă
mulțumesc anticipat".

Așa cum ne este în 
obișnuință, de a răspun
de operativ la dolean
țele oamenilor, ne-am 
deplasat zilele trecute 
la adresa indicată. Am 
discutat cu semnatara 
scrisorii. „Problema este 
asta, a început dna Ma
ria Zepa 
ce despre 
ba. Vrem 
la Densuș 
unde sunt 
asfaltat, 
la Prefectură și

să ne expli
ce este vor- 

ca drumul de 
la Ștei, de 

și eu, să fie 
Am scris și 

__ _____ : Z. ,1 ne-a
răspuns că nu se poate, 
numai In 2004. 'Dar de 
ce până la biserică se 
poate și de la biserică 
în sus, unde-1 satul cel 
mai mult, nu se pune 
nici balastru,’ nimic, și 
drumul e foarte 
e numai gropi, 
plouă sunt lacuri de nu

poți să mergi cu maȘi- 
na. Primarul de la 
Densuș spune că numai 
până la bis'erică e drum 
comunal, iar de acolo 
aparține de ăștia care 
aduc lemne de la pă
dure" „Poate nu-s bani 
acum pentru asfaltarea 
acestor 
dăm 
nu-s 
noi, 
bage 
tem 
și de la biserică încolo. 
Gă umblă mașinile mari 
cu lemne și-l strică, dar 
nimeni nu-1 mai repa
ră". „Deci despre asta 
era vorba...". „Da, să 
ne repare și nouă dru
mul în sat, la Ștei. Vă 
rugăm ajutați-ne“.

drumuri", ne 
cu părerea. „Dacă 
bani, înțelegem șl 

dar măcar să ne 
umplutură, să pu- 
circula cu mașinile

VOCEA 
PRIMĂRIEI

— Cunoaștem bine 
starea drumului Densuș
— Ștei, vreo patru ki
lometri si mai departe 
până la Poieni, încă trei
— subliniază vicepri- 
marul comunei Densuș, 
dl Tiberiu Vîrvoni. Din 
Densuș la Poieni se 
poate merge cu mașina 
cu viteza a patra, ca și 
pe asfalt. Drumul este 
bine reparat și întreți
nut. Nu ne-a permis 
și. nu ne permite buge
tul să-l asfaltăm cu - 
rând. Din câte știu eu, 
județul a aprobat asfal
tarea în acest an 
a nouă kilometri 
drumuri comunale.
am primit 1,150 
metri. Este chiar

te mult. Și pentru că 
atât era cam distanța 
Densuș — Peștenița, și 
pentru că în campania 
electorală primarul a 
promis consătenilor săi 
din Peștenița că le asfal
tează 
să se 
Apoi, 
există 
rea chiar fusese 
rată mai de mult 
treruptă. Deci am 
asfaltarea acestui 
Nu cred că e rău. 
zolvăm definitiv și inte
gral o problemă. Va 
urma și drumul Densuș 
— Ștei. Și mai c o 
problemă. La , drumurile 
județene nc ajută cei de

dumitru giieonea

lucra- 
clema- 
și în- 
reluat 
drum.

Re-

{Continuare în pag a 2 a)

Mesaj către mineri
luna 
sem-

In viața minerilor, 
august este plină de 
nlficații. în cartea faptelor 
mărețe 
înscriu 
mente 
voințe 
au stârnit admirația șl 
respectul tuturor oameni
lor cinstiți.

în 6 august 1929, 
Eupeni, mineri! au aprins 
primii flacăra revoltei 
poporului român. în acei 
ani grei de criză 11929— 
1933), guvernanții nu au 
vrut să mal semneze con
tractul colectiv de mun
că. Atunci minerii au fost 
aruncați pradă mizeriei, 
foametei șl umilinței.

Minerii Văii Jiului au 
dat semnalul valului de 
mișcări greviste din Bo- 
mânia. Și ce au primit 
în schimb? Moarte șl 
sânge, lacrimi șl durere. 
Prefectul de atunci a 
chemat armata . A dat 

ii?:-:

ale neamului 
numeroase 

ale superbei 
de dreptate,

să se tragă în mul-
Și s-a tras.

16 mineri, 
ridicat, dragi 
prin truda voastră.

la

ordin 
țime. 
murit

Ați 
neri, 
Monumentul de la Lupeni, 
care stă de strajă me
moriei acelora dintre voi 
care și-au dat viața pen
tru o cauză sfântă. E-ați 
așezat 
lui, ca 
tru a 
tirea șl 
înaintași 
anii ; 
acum ! 
cel care 
tunel șl 
gărească.

Au

mi

în centrul orașu- 
pe un altar, pen- 
fi cinstite amîn- 
sângele vărsat 

E-ați păzit 
grei, păzițl-1 

I Nu-i lăsați 
v-au înșelat 

acum să-l pân- 
strămutându-1 !

de 
în 

Și 
pe 
a-

Organizațiile județene 
Hunedoara ale PDSR, 

PDAR, PSM, PS, 
PRM, PUNR

(Continuare în pag. a 2-a]

Dezamăgirile unui agricultor
De fiecare dată când mă 

întâlnesc eu dl Adam S., 
specialist de marcă în 
probleme de zootehnie, în 
special, dar și de agri
cultură*  care s-a 
mulți ani 
activității 
complex 
județ, iar 
pă cu pasiune și 
tie de conducerea trebu
rilor într-o 
agricolă, găsim 
multiple pentru

Acum, spre 
îmi mărturisea 
răcîune că una din su
părări 1 se trage de Ia 
faptul că grâul a încol
țit bine în spio și ; 
mai poate vinde la 
meni, nici cu 710 
Iei pe kg, cât l-a 
oferta minimă pentru 
nu rămâne în 
Gantitatea de grâu aflată

pericol trece binișor

aflat
la conducerea 
într-un 
zootehnic 
acum se

mare 
din 

ocu- 
ambl*

asociație 
subieGte 
abordare, 
exemplu, 

cu amă-

nu-1 
ni- 
de 

fost 
a 

pagubă.

în
de 100 de tone. Vina este 
pe de o parte, cum spu
nea, a timpului nefa
vorabil, cu multe ploi 
în această vară, iar pe 
de alta, și a lipsei de 
dotare cu mijloace sufi
ciente și performante 
seceriș, combinele 
se mai găsesc 
rămășițele 
nemaifiind 
de treabă,
pierderi destul de 
la recoltat. Trecând peste 
acest necaz pe care in
terlocutorul speră să-l 
depășească cu ajutorul 
„Gelul de Sus", discuția 
a alunecat și spre alte

la 
ce 

printre 
Agromecurilor 
prea bune 
înregistrând 

mari

NICOLAE TlRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)
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CONSILIUL JUDEȚEAN
HUNEDOARA

Convocare
în temeiul art. 65, alin. 1 șî 3 din Legea 

administrației publice locale nr. 69/1991, ast
fel cum a fost modificată și completată . 
prin Ordonanța de urgență nr. 22/1997 a Gu- . 
vernului României, se convoacă Consiliul ju- » 
dețean Hunedoara în ședință ordinară» la 
sediul acestuia, pentru data de 14 august!. 
1997, ora 10, cu următoarea ordine de zi : !

1. Informare cu privire la modul de în-i 
deplinire a atribuțiilor proprii ale președin
telui Consiliului județean Hunedoara pe anul 
1997.

2. Proiect de hotărâre pentru adoptarea
programului estimativ de dezvoltare econo-1 
mico—socială a localităților județului Hune-» 
doara în perioada 1997—2000. •

3. Proiect de hotărâre privind înființarea »
Direcției Județene pentru Protecția Drepturi- î 
lor Copilului Hunedoara. |

4. Proiect de hotărâre privind ratifica- f 
rea Deciziei nr. 3/1997 a Delegației perma- f 
nente a Consiliului județean Hunedoara.

5. Proiect de hotărâre privind modifica- j 
anexelor nr. I și 2 Ia Hotărârea nr. 3/ J

i 
r de autoturisme și a consumului j
J lunar de carburanți pentru autovehiculele din ’ 
* parcul propriu al Consiliului județean Hune- * 
I doara. Președinte,

GHEORGHE BARBU

I rea anexelor nr. I și 2 Ia Hotărârea nr. 3/ 
11997 a Consiliului județean Hunedoara.
.' 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea *
J numărului

î » 
I

Privatizarea in discuție
Ieri a avui loc, ia Deva, 
întâlnire între repre

zentanți ai Camerei «le 
Comerț și Industrie a ju
dețului Hunedoara. Ofi • 
ciulul Re’.istrului Comer
țului si I .ludei județene 
a I ondulai l’uiriielății <Je 
Stat cu agenți economiei 
din județ.

Dl Gheor.'ii. Grim. di 
rectorul gea-.-ral al C.C.I., 
a prezentat asistentei că 
leva noutăli «lin activi
tatea instituției și unele 
preocupări de perspectivă- 
apropiată.

în continuare, 
Viorica 
general 
director 
•rislrului 

t o 
revistă 

modificări ale 
nr. 31/1990 privind consti
tuirea societăților co
merciale aduse de Or«lo- 
nanța de urgență nr. IfJt,

doamna
Vălean. director 
adj. al CCI și 
al Oficiului Re- 
Comerțului, a 
succintă trecere 

a nmltiple-
Legii

i—••

precum 
gislative

și noutățile 
referitoare 

regimul investițiilor 
ne în România.

Despre o scrie 
aspecte în legătură 
privatizarea, despre 

aduse Legii nr. 
de asemenea 

Ordonanță de 
nr. 15, a vorbit 
Rozalia Secașiu, 

la Filiala județea- 
fluncdoara-Deva a

de
CU 

mo
difieările 
5K./1991, 
prîiltr-o 
urgență, 
doamna 
de 
nă 
FPS

Subiect fierbinte și cu 
destule necunoscute încă, 
privatizarea, sub toate 
aspectele ei, a stârnit vii 
discuții. prilejuind un 
dialog deschis și eficient 
între reprezentanții insti
tuțiilor menționate cu 
agenții economici pre- 
zenți la întâlnire șt foar
te preocupați de soarta 
societăților comerciale în 
care lucrează. (D.G.).

1
• l mat i

i 
mai?

*
Din păcate, cheltuielile continuu sporite |

ABONAMENT
„CUVÂNTUL LIBER1* este ziarul cel

* apropiat tie dumneavoastră.
*1 IAR ABONAMENTUL este calea cea
ț avantajoasă de a intra în posesia Iui. j

Din păcate, cheltuielile continuu, sporite * 
ț cu hârtia și cu tipărirea, devenite insuportabile, f 

. | într o economie de piață demolatoare, ne o" ( 
j bligă să majorăm si noi prețul ziarului.
ț Astfel, COSTUL UNUI ABONAMENT PE I 
f LUNA SEPTEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ * 
i LUNA, PLUS TAXELE POȘTALE.
i Avantajul abonamentului este in eonii l

1 nuare evident, de șapte exemplare primite gra î 
î tuit pe lună față de cumpărarea cu bucata, I 
'[ adică jumătate din nretul abonamentului.NU UIT ATI! REINNO1TI VĂ ABONA Ș 

MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar dacă I 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poș | 
tali să vă facă. 1 

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se], 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și la £ 
factorii poștali — numai cu bani în numerar 
—iar la Rodipet. Ia sediul din Deva, î 
numerar si prin virament. Relații la 
ncle 213007, 233178.

ț RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM AI DUMNEAVOASTRĂ.

•— • •

*
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telefoa- 1 
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Dezamăgirile unui agricultor
(Urmare din pag t)

laturi ale preocupărilor a- 
gricole, spre interminabi
lele intervenții rămase 
fără răspuns făcute la 
autoritățile locale pentru 
a se îngriji mai mult de 
soarta pășunilor din lo
calitate, deoarece s-a 
ajuns în situația ca pro
ducția de lapte vara, în 
mod deosebit, să fie mai 
scăzută decât cea obți
nută iarna când anima
lele sunt furajate în 
stabulatie. Cumva, cum
va speră să o scoată la 
capăt și cu această ches
tiune care privește di
rect zootehnia. Discuția 
a scos la iveală nu nu
mai comoditatea dar și 
dezinteresul unor organe 
abilitate față de Îndepli
nirea atribuțiilor încre
dințate de obște.

în context a fost in
vocată si soarta misteri
oasă a unui dosar căruia 
i s-a pierdut urma pe 
undeva pe la politie, 
deși era vorba despre 
o pagubă de câteva mi
lioane de lei adusă de 
către Un cioban la cul
turile awicole. Cineva, 
cum am înțeles, a avut 
interesul să subtilizeze 
acest dosar și pârâtul să 
scape basma curată. 
Inexplicabil cum de se 
întâmplă astfel de lu
cruri, nu ?

în altă ordine d-c idei, 
îmi spunea că a pierdut 
aproape o zi la Deva cu 
mașina nouă, aflată In 
garanție, la autoservice. 
A dat 23 de milioane de 
lei pe ea, cu ceva redu
cere a taxei Băsescu, dar 
mașinii i s-au încurcat 
vitezele. Așa garanție 
dau oare fabricanții? Spu-

nându-mi că de curând 
a fost în străinătate și 
că nici pe acolo nu se 
mai prea găsesc mașini 
ieftine, că au cam scă
pat străinii de vechituri, 
s-a reîntors la producția 
autohtonă, bună, rea, cum 
o fi, că tot e ceva mai 
ieftină.

Revenind la producția 
agricolă, spunea că este 
mare contrastul cum a- 
rată câmpul și produc
țiile, vorbind ■ chiar și 
numai despre Ungaria, 
unde există surplus de 
mărfuri agroalimentare, în 
vreme ce noi, cu condi
ții incomparabil mai 
bune, suntem nevoiți să 
apelăm la importuri. îți 
lasă și asta un gust amar, 
când te gândești că a- 
vem agricultori de mar
că, dar munca lor, cum se 
întâmplă și acum cu 
grâul, nu este prețuită 
așa cum ar merita să fie.

Printre mașini și reclame minunate, se pot vedea tot mai des persoa
ne cu mici căruci M.-e, ce adună cartJ-ne și (ier vechi. Prin valorificarea 
acestora la centrele de colectare, ei reușesc să supraviețuiască, poate își 
pun chiar o speranță. Foto ANTON SOCACI

UN ACCIDENT STUPID?
Câtă legătură are ti

tlul cu conținutul se va 
vedea în cele ce ur
mează. Ideea a pornit de 
la faptul că, după produ
cerea unul accident, nu 
puțini sunt cei care spun: 
a fost un accident stu
pid I

Haideți să vedem îm
preună cât de stupid poa
te fi totuși un acci
dent.

în ziua de 14. 07. 1997, 
în jurui orei 11, un om 
decoda pe gazonul sta
dionului Corvinul din 
Hunedoara, ca urmare a 
electrocutării la mașina 
de tuns iarba, la care până 
nu de mult lucrase. O- 
mul încerca să o deco
necteze de la rețeaua e- 
lectrică pentru a-și lua 
pauza necesară servirii 
mesei... a ultimei mese, 
în fapt, deconectarea În
semna scoaterea ștecă- 
rului de pe cablul de a- 

, limentare a motorului e- 
• lectric din priza fixă 

pe cablul mobil de ali

mentare a mașinii. A- 
cest moment a devenit 
fatai când mâna sa a 
intrat In contact cu ca
drul metalic al mașinii, 
aflată sub tensiune (ca 
urmare a desprinderii con
ductorului de fază de pe 
o bornă a unui conden
sator de pornire a mo
torului electric și a con
tactului acestuia cu partea 
metalică a mașinii).

Aici viața lui s-a 
terminat I

Da, la prima vedere 
s-ar părea că este un ac
cident stupid. Și totuși ...

• Mașina la care lucra 
omul era casată și dez
membrată din luna de
cembrie 1998 (I);

• Mașina era intr-o 
stare tehnică total neco
respunzătoare ;

• Priza electrică din 
care s-a făcut alimenta
rea mașinii nu era prevă
zută cu împământare, iar 
conductorul nulului de 
protecție din cablul de 
alimentare a motorului

electric, ca de altfel 
cablului prelungitor, era 
practic anulat j

» Omul nu era instruit, 
pe linie de protecția 
muncii, în ultimele șase 
luni (!).

Și lista deficiențelor 
constatate ar putea eon- 
tinua, dar ne oprim aici.

Se pune firesc între
barea : De ce a trebuit 
să plătească acest om ne
vinovat cu viața pentru 
(nepăsarea, neglijența și 
formalismul In exercita
rea sarcinilor de serviciu 
ale celor puși să organi
zeze, să controleze și să 
conducă activitățile de 
muncă?

Judecați singuri, sti
mați cititori, căci acestora 
se va găsi cine să le cân
tărească și să le judece 
faptele 1

Și totuși; Este un ac
cident stupid 1

Irig. ALEXANDRU 
RADU

Inspector șef al ISTPM 
Hunedoara —* * Deva

7,00 — 11,30 Reluări; 
13,00 Videotext; 17,00 
Dulce ispită (s); 18,00 De
sene animate: 19,00 Ma
niac mansion (s); 19,30
Farmacia de gardă (s); 
20,00 Călugărița și ban
ditul (film); 21,30 Film
• Agenția ; 23,00 Ținta 
goală (film); 0,30 Film 
eretic.

I 
« 

I 
b 

I
I
I
I
b

I
I
I
I
%

I
*

I
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Pe drumuri pentru
(Urmare din nag. I)

la Regia Drumuri și 
Poduri Deva, pentru cele 
comunale și pentru Uli
cioarele din sate. care 
cad în competența noas
tră, nu avem bani 
destui, cum spuneam. 
Iar cei care le folosesc 
mai mult și le distrug 
mai tare patronii fo
restieri nu au obligația 
să le repare, ci asta 
(trebuie s-o facă silvi
cultorii, cărora fores
tierii le plătesc pentru 
acest lucru . Sunt niște 
treburi mai încurcate.

Am mers și noi spre 
Ștei. într-adevăr, până 
la intrarea în sat, dru-

Viccprîmarul comunei 
Densuș, Tiberiu Vîrvoni.

mul este ca-n palmă, 
cum se zice. în sat 
însă, mai ales de la 
jumătatea sa încolo, spre 
Poieni, sunt valuri, 
gropi, bălți, e greu de

un drum
mers și cu viteza ă doua 
necum cu a patra. Câ
teva mașini bune cu 
balast, cu piatră ar fi 
trai mult decât nece
sare. Și numai cu atât, 
după cum ne-au spus 
mai mulți locuitori, ei ar 
fi foarte mulțumiți, dacă 
asfaltarea mai întâr
zie câțiva ani. Poate Că 
Primăria Densuș, In co
laborare cu silvicultorii 
Și cu sprijinul săteni
lor din Ștei vor găsi 
înțelegerea, timpul șl 
mijloacele materiale 
pentru a face mai bun 
drumul în perimetrul a- 
cestui frumos și pașnic 
colț de lutjie. cu vreo 
300 de suflete, care este 
satul Ștei (Densuș),

I 
b 

i 
% 

I 
b 

I 
* 

I 
te 

I
I
*

I 
b 

I 
b 

I 
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I 
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Mesaj către mineri
(Urmare din oag 1)

Și tot într-un august, 
fn 2 august 1977, s-a pe
trecut un alt moment 
zguduitor al luptei mun
citorești din acest sfârșit 
de veac

Vouă, stimați mineri, 
nu v-a fost teamă. A ti 
cerut și atunci o viată 
mai bună pentru toți cei 
care trudeau cu mintea 
și cu brațele in subte
ran și în alte sectoare

Revendicările voastre 
au fost ale întregii țăii. 
Voi însă le-ați cerut cu 
dârzenie.

Luptele minerești din 
august 1977, declanșate la 
Lupeni, au demonstrat că 

Vă transmitem felicitări, salutul și încurajă
rile noastre cu prilejul „Zilei Minerului*'!

aici, în întreaga Vale a 
Jiului, este o puternică 
citadelă muncitorească

La ceas de rememorare 
și cinstire a evenimen
telor de acum două de- 
cenii^ vă aducem pri
nosul nostru de prețuire, 
depunând o floare și o 
lacrimă în memoria lup
tei voastre, a sacrificiu
lui înaintașilor voștri.

Vom fi cu voi, cu în
treaga țară. Numai îm
preună îi vom birui pe 
cei ce v-au umilit. Vrem, 
pace In România I Vrem 
să trăim mai bine. Nu 
ne vom lăsa înșelați cu 
vorbe meșteșugite sau 
inventate I

Nu uitați 1 Suntem cu 
voi I

VINERI
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C TVR 1 )

6,00 România : ora 6 
fix!; 9,00 TVR Cluj- 
Napoca; 10,05 TVR Iași; 
11,00 TVR Timișoara; 
12,35 Din viața rromilo» 
13,05 Secretele nisipului 
(s); 14,10 Șeicul (r);
15,30 Emisiune în limba 
germană; 17,05 Serial • 
Specialitatea casei; 18,00 
Tele-estival Camei Pla
net ; 19,00 Sunset Beach 
(s); 20,00 Jurnal; 21,00
Tezaur folcloric; 21,30 
Invidie ucigașă (film 
SUA); 23.30 Jurnal; 0,50 
La limită (thriller, SUA, 
1995).

CTVR2 )
7,00 TVM o Telema- 

tinal; 8,30 Canary Wharf 
(r); 9,00 Dr. Quinn (r);
10,40 Micul Yeti (film);
11.30 Sunset Beach (r);
12.30 Un secol de cine
ma (r); 13,30 TVR Cluj- 
Napoca; 11,30 Un bunic 
fericit (sj; 16,00 Secre
tele nisipului (s); 17.00
Șeicul (s); 18,00 Puterea,
pasiunea (s) ; 20,00
Școala vedetelor în tur
neu ; 21,00 Robingo 2
(cs); 22,00 Jurnal ; 22,30 
Nocturna sportivă; 0,30 
Din viața rromilor; 1,00 
Expresul de noapte (div.).

[ANTENA 1]
6,30 Tele-Dimineața ]

9,50 Viața în trei (s.l:

10,30 Iluzii (s); 11,20
Trecut ucigaș (film); 13,10 
Model Academy (s); 14,00 
Știri; 14,20 Lumină că
lăuzitoare (s); 15,10 Ja

mes Cook (s); i;’,"0 Dragă 
profesore (s); 19,30 Alon- 
dra (s); 20,30 Observa
tor ; 21,30 S-a întors 
prietenul meu (film SUA, 
1989); 23,20 Veghea
(SUA); 1,20 Private Dan
ce (s).

[PRO - Tv)

7,00 Ora 7, bună di
mineața!; 9,00 Sport la 
minut; 10,30 Forța dra
gostei (s); 11,15 Serial
• Capcana timpului ; 
12,00 Apocalipsul (s); 

13,00 Divertis Show; 14,00 
Sport ; 15,00 Matlack 
(*);  16,00 Tânăr și ne

liniștit (s); 16,45 Șoapte
de iubire (serial — ep. 
1); 18,15 Sport la mi
nut ; 19,00 Știi și
câștigi!; 19,30 Știri } 
20,00 Serial • Dosarele 
X; 21,00 Bodily Harm 
(thriller SUA ’95); 23.30
La limita imposibilului 
(6); 0,15 Zona Crepus
culară (s).

[DEVASAT+]
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Bancite elvețiene nu au 
făcut declarații relevante 

,n .... •

«lăncile elvețiene nu au 
făcut: declarații relevan
te înainte de începerea, 
în cursul zilei de joi, a 
audierilor în trei procese 
importante, judecate în 
Statele Unite, In care băn
cile sunt acuzate de a fi 
păstrat wiiliardele de do
lari provenite din averile 
nerevendicate ale victime
lor Holocaustului, infor
mează Reuter.

In cadrul unor acțiuni 
juridice separate, supra
viețuitori ai Holocaustu
lui și moștenitori ai vic- 
timelot solicită miliarde 
de dol'âr sau dosare a- 
flate în posesia unor bănci 
elvețiene, printre care se 
numără Union Bank of 
Swizerlaad. Credit Suisse 
GrOpp ți1 Swiss Bank Corp.

Băncile au refuzat, 
marți, să precizeze care 
consideră că va fi rezul
tatul audierilor care vor 
avea loc în fața judecă
torului Edward Korman, 
din cadrul unui tribunal 
federal din Brooklyn.

Cele trei procese, în 
care acuzarea pretinde 
compensații de cel puțin 
20 de miliarde de dolari, 
reprezintă principalul ob
stacol din calea efortu
rilor depuse de Elveția în 
vederea calmării opiniei 
publice cu privire la pro
blema averii victimelor 
Holocaustului.

Avocații acuzării susțin 
că persoanele particula
re care ău legături de 
rudenie cu victimele Ho
locaustului ar trebui să 
aibă acces la dosarele 
băncilor. Avocatul new 
yorkez Edward Fagan, 

care a demarat prima pro
cedură juridică de acest 
gen în octombrie 1996, a 
declarat că băncile elve
țiene au dat publicității 
lista conturilor nereven
dicate în cursul săptămâ
nii trecute, pentru a-1 im
presiona pe judecătorul 
Korman cu eforturile lor. 
,.Bineînțeles că momen
tul a fost ales în mod de
liberat. Lista este ridico
lă. Nu arată decât că băn
cile au ascuns aceste in
formații pentru o perioa
dă de 50 de ani", a de
clarat Fagan cotidianu
lui elvețian Berner Zei- 
tung.

Băncile implicate în a*  
ceste procese au solicitat 
judecătorului să respingă 
sau să amâne judecarea 
cazurilor, pe motiv că in
teresele moștenitorilor vic
timelor Holocaustului sunt 
mai bine servite prin e- 
forturile de descoperire a 
conturilor nerevendicate. 
Reprezentanții băncilor 
au subliniat că investi
gațiile în acest sens sunt 
conduse de o comisie in
dependentă din care fac 
parte membri ai Congre
sului Mondial Evreiesc 
și ai altor organizații e- 
vreiești, prezidată de fos
tul președinte al Băncii 
centrale americane, Paul 
Volker. ,.Asociația Ban
cherilor Elvețieni consi
deră acțiunile juridice 
inutile, deoarece ele în
seamnă duplicare a acțiu
nilor aflate deja în curs 
de desfășurare în Elveția", 
a declarat Silvia Matile, 
purtătoarea de cuvânt a 
asociației.
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DIN 'fARÂ Șl DIN LUME
Revoluționarii ar putea bloca căile ferate 

de la intrarea în Constanta
Președintele UNOLD 

’89, Lazăr Cercel, a de
clarat, marți, într*o  con
ferință de presă, că U- 
niunea pe care o con
duce și o asociație de 
revoluționari din Con
stanța vor bloca, în cel 
mult 15 zile, căile fera
te și podurile de la in
trarea în Constanța, da
că nu vor primi un răs
puns de la actuala Pu
tere, la revendicările 
lor.

Revoluționarii sunt 
nemulțumiți de faptul 
că decretul prezidențial 
privind conferirea titlu
rilor de „erou-martir" și 
„luptător" și lista celor 
care au obținut deja cer
tificatul de revoluționar

Dezbateri tensionate au 
avut loc, marți, în Con 
greșul american, cu pri
vire la planul de refor
mare a Organizației Na
țiunilor Unite (ONU), ce 
include și plata sumei 
restante de 819 milioane 
de dolari de către Statele 
Unite, relatează Reuter.

„Știu că Statele Unite 
sunt indispensabile, dar 
ele reprezintă, totodată, 
o problemă delicată", a 
declarat Lee Hamilton, re
prezentantul democraților

„nu au fost publicate în 
Monitorul Oficial".

Potrivit prevederilor 
Legii 42/1990, posesorul 
respectivului certificat 
nu poate beneficia de 
drepturile conferite de lege 
decât după primirea 
titlului prin decret al 
Președ'ntelui României 
și publicarea acestuia în 
Monitorul Oficial.

Cercel a afirmat că, în 
ciuda repetatelor încer
cări de a fi primiți de 
președintele Emil Con- 
sțantinescu și a numeroa
selor sesizări, revoluțio
narii nu âu primit încă 
nici un răspuns.

Ei îi mai acuză pe unii 
angajați ai Executivului

Planul de reformare 
a ONU

din statul Indiana, în 
timpul unei reuniuni a 
Comisiei pentru Relații 
Externe.

Hamilton a afirmat că 
planul de a stopa plata 
sumelor restante pe țâre 
SUA le datorează ONU nu 
este o soluție corectă. 

de imixtiune în proble
mele Comisiei guverna
mentale pentru aplica
rea Legii 42. De aseme
nea, ei acuză conduce
rea SSPR și pe președin
tele Comisiei parlamen
tare de Control a apli
cării Legii 42 că au pă
truns, „în mod fraudu
los", în arhiva Comisiei 
guvernamentale, deși a- 
firmă aceștia dosarele 
urmau să fie depuse, po
trivit legii, la Arhivele 
Statului, în termen de 60 
de zile de la data des
ființării Comisiei.

Costel Balint, ex-pre- 
ședintele Comisiei gu
vernamentale pentru a- 
plicarea Legii 42, des
ființată la data de 13

„Trebuie să ne plătim da
toriile", a declarat demo
cratul american. propu
nând ca statul american 
să își onoreze datoriile de 
peste un miliard de do
lari pe care le are față de 
ONU, în timp ce Senatul 
american a decis ca su

I
*

I
I

mai 1997, a precizat că 
membrii Comisiei au ve
rificat aproximativ 18 600 '
de dosare, din cele peste | 
25 000 depuse, și au e- ’ 
liberat 16 600 de certifi- I 
cate de luptător cu me- ’ 
rite deoseb te. 188 de | 
certificate de luptător- J 
reținut. 486 de certifica- » 
te de luptâtor-rănit 300 I 
de certificate de erou*  * 
martir și aproximativ I 
1 000 de certificate de J 
participant. Balint a pre- | 
cizat că au fost respin- » 
se în jur de 1000 de | 
dosare, printre care și « 
cele ale gen. Nicolae Mi- I 
litaru și actualului secre- J 
tar de stat de la SSPR, | 
Cristian Alexandrescu. I

ma să fie de doar 819 mi
lioane de dolari.

Secretarul General al 
ONU. Kofi Annan, a a- 
nunțat, pe 16 iulie, că 
intenționează să recurgă 
la unele schimbări în sis- 

' temui birocratic al ONU.
Afirmațiile lui Annan au 
fost apreciate pozitiv de 
către statele membre ale 
ONU și de Madeleine Al
bright. care așteaptă. însă, 

t detalii concrete privind 
planul de reformare a Or
ganizației

( Bun venit
Hunedoara
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0 activitate „ponosită"
Greutățile ce apasă a- 

supra activității Compa
niei de Blănuri Vidra Fa- 
vior Orăștie se resfrâng, 
inevitabil, și asupra sec
ției pe care această com
panie o are la Hunedoara. 
O lipsă acută de comenzi, 
o piață internă rău-plat- 
nică, pauperizarea ge
nerală și caracterul sezo
nier al desfacerii produ
selor sunt tot atâtea ca
uze ce țin intre a fi și a 
nu fi secția de blănărie 
de la Hunedoara.

Dl ing. Petru Isfan, 
noul șef al secției,'' con
sideră că singura posibi
litate de a trece peste 
greutățile perioadei constă 
în strângerea la maxim 
a curelei. Printr-un pro
tocol încheiat cu sindi

VAVAVAWAV.W.VA

în cartierul Micro 7 din Hunedoara, zona Capra Neagră, mâna gos
podarului este... în va canță. Gunoaiele și dezo rdinea din cartier dau o 
notă cât sc poate de proastă imaginii trecătorului.

Foto CORNEL POENAR

catul s-a convenit ca pe 
perioada cvasineproduc- 
tivă de peste vară, două 
treimi din personal să fie 
disponibilizat urmărindu- 
se o permanentă alternan
ță a salaraților între șo
maj și reangajare. Așa 
se face că din cele 708 
persoane câte lucrau la 
începutul anului în sec
ție în prezent mai stint 
angajate 275. Cu toate a- 
cestea consideră că șuru
bul încă se mai poate 
strânge. „Din cei 275 de 
oameni cu care lucrăm 
40 sunt indirect produc
tivi. Acest lucru se o- 
glindește negativ în pre
țul final pe care-l ofe
rim pierzând anumite li
citații. din această cauză 
chiar dacă la capitolul

o producție de lux I
preț mai mult decât ac- * 
cesibil pentru potențialul ‘ 
client român. Tot in luna 
august va începe execu-

calitate suntem pe primul 
loc", precizează interlo
cutorul.

Conducerea secției face 
eforturi de a se adapta 
dimensiunii în scădere ' a 
cererii, ferindu-se de pă
guboasa producție pe 
stoc. S~a făcut o dirijare 
a producției spre articole 
ce au o vânzare imediată. 
Se confecționează huse 
pentru automobil și o ga
mă largă de obiecte de 
marochinărie, geci, veste, 
ghiozdane etc. Pentru lu
na august în nomenclato
rul de produse al fabri
cii vor apărea haine din 
petice de blană, care o- 
ferind ca aspect și pute
re de încălzire aproape 
aceleași proprietăți ca și 
luxoasele blănuri, au un 

tarea unei comenzi pen
tru SRI, continuându-se 
confecționarea gecilor și 
ghiozdanelor de piele.

Cu toate neajunsurile, 
la finele anului trecut 
secția a încheiat cu un 
beneficiu brut de 500 mili
oane de lei. Pentru acest 
an se contează pe un pro
fit de doar 300 de mili
oane ținându-se cont de 
situația economică mai 
nefavorabilă. La venitu
rile firmei contribuie și 
chiria încasată pentru 
spațiile închiriate unui 
întreprinzător în incinta 
secției.

Lucrări i 
de renovare

De luni, 4 august a.c., 
încep lucrările de renova
re a monumentului istoric 
Biscrica „Sfântul Nicolae" 

1 din municipiul Hunedoara.
Biserica a fost construi 

tă între secolele XIV—XV, 
iar în decursul timpului a 
fest prima reședință a ie
rarhului Ioan de Cafa, ve
nit la Hunedoara din ținu
turile Crimeii în jurul a- 

■ nului 1450.
Lucrările de restaurare 

; sunt finanțate de către Mi- 
: nisterul Culturii, costurile 
I renovării Bisericii-monu- 

ment ridicându-se la su
ma de un miliard de lei.
.’.■.V.W.V.Y/ASWAV/J

Ședința Consiliului local
în cursul săptămânii tre

cute, membrii Consiliului 
local Hunedoara s-au întâl
nit în cadrul unei ședințe 
ordinare, pe a cărei ordi
ne de zi au fost înscrise 
nu mai puțin de zece pro
iecte de hotărâri. în final 
au fost discutate'și adoptate 
nouă dintre acestea, pro
iectul privind „aprobarea 
transmiterii cu plată a u- 
nor spații comerciale afla
te în administrarea Con
siliului local, către actua
lii chiriași" fiind amânat. 
Pe lângă cele privind as
pecte organizatorice și de 
dotare a Consiliului local, 
s-au adoptat câteva hotă
râri de mai larg interes 
pentru cetățenii municipiu
lui Hunedoara. Cea mai 
„dezbătută" s-n dovedit a 
fi Hotărârea nr. 61/1997, 
privind aprobarea listei no
minale cu ordinea de prio
ritate în vederea reparti
zării locuințelor convena
bile din blocul B3, str. Cer
bului, Hunedoara, unii con
silieri considerând neco
respunzătoare criteriile ce 
au dus la stabilirea acestei 
prior>TăV Ir. cadrul Hotă
rârii nr. 58/1997 se preci
zează modificarea tarifelor 
de baza la chiriile pentru 
spații locative cu altă des
tinație decât locuințe din 
fondul locativ de stat afla
te în administrarea Consi
liului loca] și a RAIL Hu
nedoara. ' Am reținut din 

Pagină realizată de :

G. BÎRLA, A. SALAGEAN, C. POENAR
__________________________________________ I

i

lista cu tarifele lunare (pe 
mp) că cele mai mici va
lori ale acestora sunt pen
tru spațiile folosite pentra 
învățământ, activități cul
turale, cercetare, sedii de 
organizații politice, sindi
cale, de unități bugetare 
ș.a., iar cele mai scumpe 
sunt taxele pentru „unități 
comerciale specializate de 
alimentație publică, inclu
siv spații amenajate pentru 
jocuri mecanice".

Au mai fost aprobate în 
cadrul Hotărârii nr. 59/ 
1997 planurile urbanistice 
de detaliu: „Extindere sta
ție de distribuție carburanți 
Bd. Dacia", „Stație distrl- 
duție1 carburanți și Centru 
prestări servicii Bd. Dacia 
— Bd. Traian" și „Complex 
comercial și spatii cazare 
Bd. Republicii" Tot în ur
ma unei hotărâri a Consi
liului local, șantierului ar
heologic Hunedoara i s-a 
alocat suma de 8 milioane 
lei din bugetul local, pen
tru săpături în rrădina ex
terioară a CnsMului Gor- 
vineștilor. Per tu „activi
tatea desfășurată în dome
niul culturii si științei", 
dlui prof Victor Isac îi va 
fi conferit, prin Hotărârea 
nr. 62/1997, titlul de „Ge- 
tătean de onoa-"" al mu
nicipiului Hunedoara, iar la 
editarea noii cărți a dom- 
niei sale — „Istorie criti
că a mișcării legionare" — 
bugetul local v„ contribui 
cu 5 milioane de lei.

I

PERVERSIUNI 
IN POLIGON

Recent, Parchetul de 
pe lângă Judecătoria din 
municipiul Hunedoara a 
emis mandat de arestare, 
pe timp de 30 de zile, 
pentru Natanael Burcă, 
în vârstă de 18 ani. Tn 
perioada august 1993 — 

•iulie 1997, sub amenința
rea cuțitului, a dus doi 
minori, în vârstă de 7 și 
8 ani, în poligonul de tra
gere din Hunedoara, unde 
i*a  obligat Ia perversiuni 
sexuale.

Pentru un „tacâm com
plet", Natanael Burcă s-a 
dedat ulterior și la acte 
de corupție sexuală față 
de cei doi copii. în tim
pul anchetei, inculpatul nu 
și’a recunoscut faptele, 
deși există martori care 
t-au surprins în flagrant. 
Dacă va fi găsit vinovat 
riscă, pentru infracțiuni
le de perversiune sexuală 
și corupție sexuală, o pe
deapsă cuprinsă între 3 și 
10 ani.

agresata sexual
LA ȘAPTE ANI !

în ziua de 5 iunie a.c., 
în jurul orei 13, Mic Tra
ian Puiu, în vârstă de 36 
de ani, muncitor la Side
rurgica S.A. Hunedoara, 
a luat cu forța o*minoră  
de șapte ani, care se juca 
in fața blocului, în ideea 
de a o duce la locuința 
sa, din str. Căprioarei nr. 
2, bloc X 1/39.

Pe palierul dintre eta
jele I și II, Mic Traian 
Puiu s’a dedat la acte de 
corupție sexuală față de 
minoră.

Făptașului i s-a întoc
mit dosar penal și a fost 
trimis în judecată. Dacă 
instanța îl găsește vino
vat, pedofilul hunedorean 
riscă o pedeapsă între 
trei luni și doi ani.

IN POM, BĂUT 
ȘI FARA PERMIS

Vasile loan Văcăroiu, 
din municipiul Hunedoa

ra, lăcătuș la SM Hune
doara, deși nu avea per- , 
mis de conducere, s-a ur
cat, în seara zilei de vi
neri, 25 iulie a.c., Ia vo
lanul Trabantului 3 HD 
4913 pe care, la scurt timp, 
l-a „garat” într-o curbă, 
în singurul pom existent 
pe zona verde.

Curajosul „conducător 
auto", aflat de altfel în 
stare de ebrietate, s-a a- 
les, în urma impactului 
cm pomul, cu leziuni gra
ve la cap, membre și zona 
costală, fiind internat la 
spital.

Poliția municipiului Hu
nedoara i*a  întocmit do
sar penal pentru condu
cerea autoturismului fă
ră permis și în stare de 
ebrietate. Vasile loan Vă
căroiu este pasibil de o 
pedeapsă între trei luni șl 
un an, pentru conduce
rea unui autoturism fără 
permis, iar pentru cea de 
a doua faptă, între un an 
și cinci ani.

Trecătorul la pas prin 
Hunedoara nu pooate să 
nu remarce ori chiar 
să fie tentat să popo
sească la una dintre nu

terase, mai 
zonele cen

meroasele 
ales din
trale ale municipiului. 
Fie și numai pentru a 
se răcori nițel la umbră 
sau pentru a bea în tih
nă o răcoritoare, tera
sele par a fi binevenite, 
în plină vară (încă), în 
„peisajul" trotuarelor 
sau al spațiilor special
amenajate.

Au fost foarte mul
te solicitări pentru des
chiderea unor aseme
nea terase, ne spune dl 
ing. Iosif Dragotâ, șeful 
Serviciului urbanism șl 
amenajarea teritoriului 
al Consiliului loocal Hu
nedoara, dar mulți au 
renunțat ulterior, în ur
ma licitațiilor desfășu
rate. De altfel, continuă 
interlocutorul nostru, s-ar 
putea aprecia că la a- 
ceastă oră există două 
categorii de terase: cele 
în adevăratul sens al

cuvântului, pe supra
fețe mai mari (20—30 
mp), în general aferen
te spațiilor comerciale 
construite definitiv (pre
ponderent de alimenta
ție publică); cele mai 
multe însă (în jur de

La terasă...
40) sunt terasele cu o 
suprafață mai mică (în 
medie 10 mp), din preaj
ma unor unități comer
ciale șl a chioșcurilor 
„ABG", care funcțio
nează doar câteva luni 
pe an. In momentul de 
față taxele pentru tere
nurile ocupate de tera
sele acoperite sau neaco
perite aferente unor spa
ții comerciale sunt cu
prinse între 600 ș! 800 
lel/mp/zi, în funcție de 
cele patru zone ale mu
nicipiului.

„întrucât nu am avut 
reclamații. sesizări ne
gative din partea cetă
țenilor, menționează dna 
ing. Liliana Neehină, șe
fa Biroului privatizare 
— corp control, singura 1 
noastră cerință se refe*  ț 
ră la aspectul teraselor, i 
care să se încadreze în J 
zona respectivă, și la 1 
plătirea chiriei cores
punzătoare". Au existat 
totuși unele aspecte se
sizate de asociații de lo
catari, precizează dna 
Neghină, privind mal 
ales deranjarea liniștii șl 
a ordinii: dar acestea vin 
în contradicție cu dorin
ța cetățenilor de a sta 
în aer liber, „Așa încât 
mesajul nostru este ca 
aceste terase să existe, 
dar într-un cadru civi
lizat, astfel încât să ne 
binedispună, să dBa o 
notă plăcută străzii, ple
dând pentru o stare de 
înțelegere atât din par
tea cetățenilor, cât șl din 
cea a agenților econo
mici"

—
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.CUVÂNTUL LIBER 1 c o t îdianș înde pendent
XlXMi

C0SINZ63H3
Actualitate la Ortega y Gasset

Apărută cu 76 de ani în 
urmă, această carte este 
de-o actualitate incredibi
lă. Vom descoperi astfel 
că un simplu transfer idea
tic prin timp ni-1 va rele
va pe autor ca pe un bun 
cunoscător al... fenomenului 
post-decembrist românesc. 
Se confirmă încă o dată 
că istoria se repetă, că per
sonalități de talia lui Josă 
Ortega y Gasset percep, a- 
nalizează și interpretează 
vizionaric momente și si
tuații ale unui timp anume 
printr-o impresionantă pro
iecție spre viitor. „în Spa
nia, scrie el, a ajuns să 
triumfe cea mai mojiceas- 
că îmbogățire. Atât în cla
sele cele mai elevate, cât 
și în cele mai de jos de
oarece domnesc norme ne
contestate și necontestabi
le de-o trivialitate atroce, 
de-un filistinism devasta
tor. E curios să asiști cum 
fiecare în fiecare clipă și 
cu fiecare prilej masa ne
rozilor strivește orice în
cercare de rafinament su
perior". (p. 117). Este de 
prisos să ■ omentăm acest 
text.. Profunzimea și „pro- 
fetismul" în cauză nu sunt 
accidentale, ci rezultanta 
unei gândiri eseist-filozofi- 
'-e d0 excepție. In acest 
sens să,notăm că autorul 
cărții Spania nevertebrată 

s-a născut în anul 1883 
la Madrid și a murit în 
1955 în același oraș lăsând 
posterității o operă vastă 
de factură social-filozofică 
din care citez: Meditațiile 
după Quijote (1914), Spec
tatorul, în 8 volume (1916 
—1934), Dezumanizarea ar
tei (1925), Tema timpului 
nostru (1923), Revolta ma
selor (1930), Ce este filo

Jose Ortega y Gasset:
SPANIA NEVERTEBRATĂ

Editura Humanitas, 1997
zofia (1958), Meditații de
spre Europa (I960), O lec
ție de metafizică (1966) și, 
bineînțeles. Spania never
tebrată (1921). în câteva 
cuvinte, personalitatea lui 
Ortega y Gasset poate fi 
caracterizată astfel: spirit 
filozofic riguros, vizionar, 
disciplinat și de-un echili
bru impecabil — sunt doar 
câteva atuuri de care iu
bitorul de filozofie în par
ticular și de cultură în ge
neral trebuie să țină sea
ma. Pentru că în carte gă
sim, sau avem senzația că 
urmărim respectarea une
ia dintre principiile care, 
se pare, i-au călăuzit pașii 
omului și filozofului. Ar
gumentul este mai mult 

decât edificator: „Pentru a 
înțelege bine un lucru 
trebuie să intri în ritmul 
lui. Altfel melodia exis
tenței sale nu izbutește să 
se articuleze în percepția 
noastră și se descompune 
într-o succesiune de sune
te inconexe și lipsite de 
sens" (p. 46). Sigur că nu 
avem de-a face cu o de
limitare strictă (nici mă

car geografic vorbind) a 
conceptualității autorului, 
apropo de Spania, ci exis
tă o raportare permanen
ta la contextul european. 
Nu „scapă" de considera
țiile sale, chiar dacă une
ori expeditive, nici Rusia, 
sau Grecia și cu atât mal 
puțin partea occidentală 
a continentului. Exemplu: 
„Genială din punct de ve
dere al culturii. Grecia a 
fost inconsistența ca struc
tură socială și ca Stat. Un 
caz invers este cel oferit 
de Rusia și Spania, cele 
două extreme ale marii 
diagonale europene. Foarte 
diferite în alt mănunchi 
de calități, Rusia și Spa
nia coincid în faptul de 

a fi amândouă rase „po
por", cu alte cuvinte de a 
suferi de pe urma unei 
evidente și permanente 
penurii de indivizi eml- 
nenți. Națiunea slavă este 
o enormă masă populară 
în vârful cărei, tremură 
un cap minuscul" (p. 95). 
Acestea fiind gândite și 
scrise în urmă cu peste 
70 de ani I Și parcă orice 
comentariu își pierde din 
calitate în fața unui text 
ca acesta : „Ne lipsește 
efuziunea cordială a com
batantului și ne prisosește 
trufia posacă a învingăto
rului. Nu vrem să luptămj 
vrem doar să învingem. 
Cum așa ceva nu e cu pu
tință, preferăm să trăim 
din iluzii și ne mulțumim 
să ne proclamăm învingă
tori în incinta măruntă a 
cafenelei, a clubului, a ca- 
zarmei, sau pur și simplu 
a imaginației noastre" (p. 
67—68). Am (ab)uzat de 
aceste citate nu pentru a 
evita o discuție în deta
liu despre volum, ci în 
ideea de a_i transmite ci
titorului cât mai exact șl 
fidel considerațiile atât de 
interesante, importante și 
de moderne ale unui gân
ditor din secolul nostru: 
Jose Ortega y Gasset...

DUMITRU IIURUBA

I DOR STABIL
în general, mi-e dor de toate: 
De cer albastru, de păduri. 
De potecuțe rar umblate. 
De oameni mai puțin mahmuri.

Mi-e dor să ne mai fie frică
De-o punte-ngustă, de-un părău,
De-un gând ce mintea mi-o mai strică 
Privind Ia chipul, trupul tău.-

Mi-e dor de dorurile noastre 
Secătuindu-ne avar,
De harghitene ierni — albastre —, 
Ținând din toamnă la Florar.

Dar, ccca ce-i indiscutabil, 
Și-aș repeia-o permanent: 
De tine-i dorul cel mai stabil 
In sufletu-mi de-adolesccnt.

■ «I
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DUMITRU IIURUBA

ȘATRA
în noaptea cu gerul de sticlă 
țiganii bat căldări 
și sună, răsună arămăria lor 
de parcă-nr izbi cu ciocanele-n lună.

Obosit pâlpâie focul 
pe nichelul din ochii catârului 
care-și clipește urechile a ieruncă 
ori îndepărtată, părelnică-ndrumare.

AVWAVAW

CONSTANTIN GIIEORGIIE-NAIDIN

Târziu sc-nstăpâne o liniște mare 
încât se aud trosnind de ger 
ca niște candele cu seu, plopii din zăvoi; 
și goi lângă spuză țiganii adorm 
coperiți cu plăpumi vătuite de fum, 
iar somnul lor c o merinde de drum 
spre alte zări de-aramă topite-n alaun...

Poșta redacției
• RÂUL — Călan. Ne 

bucurăm că suntem primul 
ziar căruia îi încredințați 
creația dv, după cum ne 

îârturisiți în scrisoarea pe 
care ne-ați trimis-o. Poe
ziile dv dovedesc o lectu
ră temeinică. Prima — 
„Furtună" ar câștiga, cre
dem, în consistență dacă ar 
fi mai concentrată. întin
derea ei duce la o scăde
re a interesului cititorului. 
A doua poezie — „Rugă" 
răspunde în mai mare mă

surii criteriilor noastre. „Am 

Escrocați de un expert în artă
Actorii Jack Nicholson, Barbra Strei

sand și Bruce Willis au fost escrocați de 
un intermediar de vânzări de opere de 
artă, care ulterior a fost arestat de FBI, 
informează AP. Todd Michael Volpe, de 
48 de ani, i-a înșelat pe clienții săi foar
te bogați de la .Hollywood, care i-au în
credințat lucrări valoroase de artă pen
tru a le vinde, iar el a păstrat banii ob
ținuți din tranzacții. Printre capodopere
le vândute de Volpe s-au aflat lucrări 
ale lui Salvador 'Dall și Thomas Hart 
Benton. El a câștigat în acest fel 2,5 mi
lioane de dQlarl.

Volpe și-a câștigat reputația de expert 
în artă în anii ’80, pe când era coproprie
tar al galeriei Madison Avenue. în 1986,

el s-a mutat la Los Angeles și a devenit 
„consilier în probleme de artă" al mal 
multor staruri, printre care Jack Nichol
son, Barbra Streisand și Bruce Willis, 
între anii 1991 și 1995, el și-a folosit re
putația pentru a-și escroca clienții. Banii 
câștigați în urma vânzărilor îi păstra pen
tru el însuși, ducând o viață extravagan
tă. Volpe și-a constituit propria colecție 
de artă șl a locuit timp de un an (1993) 
în apartamentul prezidențial al unui ho
tel de pe Park Avenue din New York. 
Volpe urmează să facă față la 38 de ca
pete de acuzare, fiecare din ele având o 
pedeapsă maximă de cinci ani. El a fost 
pus în libertate după ee a depus o cau
țiune de 100 000 de dolari. (MEDIAFAX)

îmbătrânit/ într-un an/ cât 
alții-n șapte:/ acum ascult 
a lumii șoapte/ dar am 
pferdut/ făclia ce-am avut/ 
la început..."

• Vasile Ciurileanu — 
Vata de Jos. Am primit, 
am citit — mai reveniți, dar 
„bătut" la mașină. Poezii
le sunt nepublicabile. în
că.

• Valerîca Pop — Hațeg. 
După ce scrieți hai-ku-uri, 
numărați silabele. Dacă 

sunt peste 17, scrieți ron
deluri sau sonete. Deși cred 
că la presă v-ați descurca 
mai bine.

• Nelu dintr-a 7-a —
Loco. Domnule elev, gra
matica. fie-ți milă. Sunt u- 
nele lucruri pentru care 
însuși Dumnezeu este ne
iertător. Altfel, poeziile 
nu sunt chiar foarte sla
be. Mai trimite-ne,

• Aure] Voideș — Hu
nedoara. Proză jju publi
căm, dar urmați îndemnul 
clasic: „scrieți, băieți, nu
mai scrieți I"

Un inspirat tandem: 
formă și culoare

TO R1N o: Șr;. ,BOC A N1C1 U>
1SANS1WOMST 96

tELENA JIANU

Chiar dacă lucrările, ve
ritabile, de artă plastică 
sunt doar o hrană senti
mentală pentru ochiul, 
mintea ți sufletul omului, 
pentru că acesta poate e- 
xista și fără consumarea 
lor, artiștii plastici conti
nuă a le. făptui și a le su
pune cunoașterii In speran
ța de a încărca ființa u- 
mană cu frumos din fru
mosul care-i bântuie pe ei. 
Așa se face că artistul 
plastic, care se respectă; 
n-are liniște până nu-și 
vede lucrările expuse Intr-o 
galerie de artă, la îndemâna 
privitorului.

Un astfel de eveniment 
a fost și recentul (luni, 21

CRONICA
PLASTICĂ

iulie a.c.) vernisaj al ex
poziției, In tandem, a plas- 
ticienilor deveni Elena Jia- 
nu (ceramică) și Torino N. 
Bocăniciu (picturi), la Ga
leriile „Arta“ din Sibiu.

Absolventă a Academiei 
Ion Andreescu Cluj-Napo
ca, secția ceramică, Elena 
Jianu a incitat ochiul pri
vitorilor cu lucrările sale 
de ceramică decorativă, 
realizate ta dimensiuni re

duse. dar ciudate ca for- | 
me și culoare a smalțului , 
ce le drapează pe din afa
ră. Ele sunt expresia unei 
lumi halucinante de rep
tile imaginate, în corpul 
cărora predomină ochiul 
larg deschis, sticlos și gâ
tul cu cioc, stilizat, de pa
săre. Culorile mov, negru 
și oranj ale smalțului vin 
să potențeze, din exterior, 
ciudățenia formelor.

Pictorul Torino N. Bocă
niciu, un nonconformist al 
figurativului și culorii, a- 
flat la a cincea expoziție 
personală, a frapat ochiul 
celor prezenți prin liberti
najul ostentativ al tonurilor 
de roșu, verde sau albas
tru, îmbinate, cu artă și ' 
meșteșug pictural, în ima
gini nonfigurative ce în- 
deamnă la reflexivitate. Și 
lumea picturii sale este o 
lume halucinantă, în care 
elementele acesteia se îm
bin# dezbinându-se și se 
dezbină tmbinându-se. Spi
rala, petele de roșu și hău- 
rile de roșu; cu miez vio
let, violentează ochiul aflat 
In căutarea unei motivații 
a titlului expoziției sale t 
TRANSMOGEST ’96.

PETRIȘOR C1OROBEA

______________________________
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LUNI, 4 AUGUST
T V R 1

! 13,00 Secretele nisipului (r); 14,10 Șei- 
fcul (r); 15,00 D.a; 15,30 Em. în lb. ma
ghiară;*  17,05 Specialitatea casei (s); 17,35 
Timpul Europei; 18,00 Tele-estival Camei 
Planet; 19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jur
nal; 21.00 Baywatch (s); 22,00 In fața 
dvs*.;  23,00 Canary Wharf (s); 23,30 Jurnal; 
£3,50 Revista de istorie; 0,30 Atletism.

!M de la Atena; 1,45 Fantastic Star.
I

T V R 2
l 13,00 Tribuna partidelor parlamentare;
13.30 Conviețuiri; 14,30 Un bunic fericit 
(s); 15,10 Știri bancare și bursiere; 15,30 
D.a; 16,00 Secretele nisipului (s); 17,00 
"ieicul (s)- 18,00 Puterea, pasiunea <s); 
19,00 Atletism. CM de la Atena (d); 20,15 
Teatru TV: „Titanic-Vals" de Tudor Mu- 
șatescu; 22,00 Jurnal; 22,10 Atletism. CM 
de la Atena (rez.); 22,30 Ultimul tren; 
£3,30 Autograf pt. prezent; 0,00 TVM 
Mesager; 0,30 Uverturi celebre.

ANTENA 1
12,00 Printre rânduri (r); 13,10 Model 

Academy (s); 13,35 D.a; 14,00 Știri; 1U0 
Lumină călăuzitoare (s); 15,05 Englezoai
ca (f/r); 16,50 Iluzii (s); 17,40 între prie
teni; 18,20 D.a; 19,20 Știri; 19,30 Alondra 
(s)- 20,30 Observator; 21.30 Matrix (ș.
Canada 1993, ep. 1): 22,30 A treia plan » 
de la Soare (s); 23,00 Știri; 23,10 Timpul 
amintirilor (dramă Italia 1991); 1,00 Kas
sandra (s).

P R O TV
7,00 Or» 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 

ta minut- 9.15 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
■eliniștlt ’ (r); 10,30 Forța dragostei (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Con
fruntările celui de-al Il-lea Război Mon
dial (do); 12,55 Știri; 13,00 Procesul eta
pei (r); 14,30 Lume, filmului (r); 15,00 

'Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 
16,45 Șoapte de iubire (s); 17,30 Zona 
Crepusculară (s); 18,20 Sport Ia minut;
18.30 Știri- 18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 
Știi șl câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00. A- 
runc-o pe mama din tren (co. SUA ’87); 
£2,15 Știri; 22.25 Fam. Bundy (s); 22,55 
Viața Ca în filme (s); 23,35 Știri; 23,50 
La limita imposibilului (s); 0,50 Sport la 
minut; 1,15 Film erotic.

K MARȚI 5 AUGUST

p T V R 1
I 6JM România; ora 6 fix!; 8,30 D.a (r); 
•» TVR Cluj-N.; 10)05 TVR Iași; 11,00 
TVK Timișoara; 12,05 Credo (r); 13,05 
{Secretele nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 
15,00 D,a. 15,30 Ecclesiast ’97; 16,00 Em. 
|n |b. maghiară; 17,05 Specialitatea casei 
<s); 1735 Medicina pt. toți; 18,00 Tele- 
estival Camei Planet; 19,00 Sunset Beach 
pi); 29,00 Jurnal- 21,00 Grădinile lui Allah 
<f. SUA ’36); 23,00 Canary Wharf (s); 
t3,M Jurnal; 23,50 Universul cunoașterii; 
•30 Planeta Cinema (r\

T V R 2
î 1,00 Documentar TV; 8,30 Canary Wharf 
r); 9.00 Echipa de intervenție (r); 10,00 

Cu ochM’n 4 (r); 10,45 Cultura în lume 
pr); IUI Sunset Beach (r); 12,30 Frumoa
sa șt Bestia (r); 13,30 Conviețuiri', 14,30 
Ce bine e acasă! (s); 15,10 Știri bancare 
și bursiere; 16,00 Secretele nisipului (s); 
87,00 Șeicul (s); 18,00 Puterea, pasiunea 
<s); 1835 Atletism. CM de la Atena (d)5 
£0.15 Maigret se teme (f.p.); 21,45 Praga 
(do); 22,00 Jurnal; 22,10 Atletism (rez.); 
'£230 Ce-i de făcut?; 23,30 Arhive româ
nești; 0,00 TVM Mesager; 0,30 Meridia
nele dansului.
I

ANTENA 1
1 6,30 Tele-Dimineata; 9,50 Viata în trei
(b); 1030 Iluzii (r); 11,20 Matrix’ (r); 12,10 
A treia planetă de la Soare (r); 12,35 
Medalion; 13,10 Model Academy (s); 14,00 
Știri; 1430 Lumină călăuzitoare (s); 15,10 
Viață dublă (s.p.); 16,10 Madison (s); 16,50 
Iluzii (s); 17,40 Dosarele Antenei 1; 1830 
D.a; 1930 Știri; 1930 Alondra [s); 20,30 
Observator; 21,30 Matrix (s); 22,30 Extra- 
tereștri] în familie (s, ep. 1); 23,00 Știri; 
£3,10 Fațetele adevărului (thriller SUA 
(995); 1,10 Kas^andra (s).

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața! 9,00 Sport 
la minut; 9,15 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Forța dragostei (r);
11.15 Capcana timpului (s); 12,00 Aven
turile lui Brisco County (s): 12,55 Știri; 
13,00 Profesiunea mea — cultura; 14,30 
D.a; 15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 Șoapte de iubire (s);
17.30 Second Noah (s); 18,15 Sport la mi
nut; 18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi 
și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Chicago 
Hope (s); 21,00 Secrete de familie (s);
21,50 Știri; 22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,30 
La limita imposibilului (s); 0,15 Sport la 
minut — știri sportive.

MIERCURI, 6 AUGUST

T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR Cluj- 
Napoca; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Sensul tranziției (r); 13,05 
Secretele nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 
15,00 D.a; 15,30 Ecoturism; 16,00 Pro Pa
tria; 17,05 Specialitatea casei (s); 17,35 
Mag. sportiv; 18,00 Tele-estival Camei 
Planet; 19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jur
nal; 21,00 Mândrie și prejudecată (s); 
22,00 în flagrant; 23,00 Canary Wharf (s);
23.30 Jurnal; 23,50 Cultura în lume; 0.30 
întâlnirea de la miezul nopții.

T V R 2

7,00 Documentar TV; 8,30 Canary Wharf
(r) ; 9,00 Savannah (r); 10,00 Medicina pt. 
toți (r); 10,30 National Geographic (do/r);
11.30 Sunset Beach (r); 12,30 în căutarea 
trecutului: Cântecul Nibeiungilor; 13,30 
Em. în lb. maghiară; 14^30 Ce bine e aca
să! (s); 15,10 Știri bancare și bursiere;
15.30 D.a; 16,00 Secretele nisipului (s); 
17,00 Șeicul (s); 18,00 Puterea, pasiunea
(s) ; 19,05 Atletism. CM de la Atena (d);
20.15 CIA Obiectiv: Alexa II (f. SUA ’93);
21.30 Adevărata poveste a lui Antonin 
Artaud (do, p.IV); 22,00 Jurnal; 22,10 A- 
tletism (rez.); 22,30 Credo; 23,30 Cu căr
țile Pe față; 0,00 TVM Mesager; 0,30 Bi
juterii muzicale.

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața; 9,00 Dosarele An
tenei 1 (r); 9,50 Viața în trei (s): 10,30 
Iluzii (r); 11,20 Matrix (r); 12,10 Extrate- 
reștri în familie (r); 12,35 Medalion; 13,10 
Model Academy (s); 14,00 Știri; 14,20 Lu
mină călăuzitoare (s); 15,10 Viață dublă 
(s); 16,.0 Madison (s); 16,50 Iluzii (s); 
17,40 Totul despre Guvern; 18,20 D.a;
18.45 Telerebus; 19,20 Știri; 19,30 Alondra
(s); 20,30 Observator; 21,30 Magistratul 
(f.p. Italia ’95, ultima p.); 23,15 Știri; 23,25 
Ilomcr și Eddic (dramă SUA ’89); 1,1»
Kassandra (s).

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 
la minut; 9,15 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Forța dragostei (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Film 
serial; 12,55 Știri; 13,00 Am întâlnit și 
români fericiți; 13,30 Lecția americană; 
14,00 Generația PRO; 14,30 D.a; 15,00 
Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s);
16.45 Șoapte de iubire (s); 17,30 Război 
în viitor (s); 18,15 Sport la minut; 18,30 
Știri; 18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi 
și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Suspi
ciunea (l.p. SUA '92, ultima p.); 21,50 Știri; 
22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 Viața ca în 
filme (s); 23,00 Știri; 23,30 La limita im
posibilului (s); 0,30 Sport la minut; 1,00 
Film erotic.

JOI, 7 AUGUST
T V R i

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR Cluj- 
Napoca; 10,05 TVR Iași- 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Ce-1 de 'făcut? (r); 13,05 
Secretele nisipului (r); 14,10 Șeicul (r);
15.30 Pompierii vă informează!. 15,45 Le
ge și fărădelege; 16,00 Conviețuiri; 16,30 
Em. în lb. maghiară; 17,05 Specialitatea 
casei (s); 17,35 Bank-note; 18,00 Tele-es- 
tiva] Camei Planet; 19,00 Sunset Beach 
(s); 20,00 Jurnal; 21,00 Dr. Quinn (s); 22,00 
Memorialul durerii; 23,00 Canary Wharf 
(s); 23,30 Jurnal; 23,50 Un secol de cinema,

TVR»
7,00 Do. TV; 8,30 Canary Wharf (r)j 

9,00 Detectivul din L.A, (r); 10,00 în fla
grant (r); 11,00 America sălbatică (r);
11.30 Sunset Beach (r); 12,30 Mândrie și 

prejudecată (r); 13,30 Em. în lb. germa
nă; 14,30 Ce bine e acasă! (s); 15,10 Știri 
bancare și bursiere; 16,00 Secretele nisi
pului (s); 17,00 Ceaiul de ia ora 5... (div.); 
17,55 Atletism (d); 20,15 Dragoste pt. tot
deauna (f. Fr. 1984); 22,00 Jurnal; 22,10 
Atletism (rez.)- 22,30 Emisiune culturală;
23.30 Media-Club; 0,00 TVM Mesager; 
0,30 Vă place opera?

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,50 Viața în trei 

(r); 10,25 Iluzii (r); 11,10 Magistratul (f, 
ultima p./r); 13,10 Model Academy (s); 
14,00 Știri; 1*4,20  Lumină călăuzitoare (s);
15.10 James Cook (s); 16,10 Madison (s);
16,50 Iluzii (s); 17,40 Invitați la Antena 1;
18.20 D.a; 18,45 Telerebus; 19,20 Știri;
19.30 Alondra (s); 20,30 Observator; 21,30 
Suspiciune (thriller SUA ’85); 23,05 Știri;
23.20 înfruntare în Los Angeles (f.p. SUA 
1989); 1,00 Kassandra (s).

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața; 9,00 Sport 

la minut; 9,15 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Forța dragostei (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Beverly 
Hills (r); 12,55 Știri; 13,00 Față-n față cu 
Hie Șerbănescu (r); 14,00 Sport; 14,30 D.a; 
15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniș
tit (s); 16,45 Șoapte de iubire (s); 17,30 
Hercule (s); 18,15 Sport la minut; 18,30 
Știri; 18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi 
și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Melrose 
Place (s); 21,00 Doctor în Alaska (s); 21,50 
Știri; 22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 Viața 
ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,25 La li
mita imposibilului (s); 0,30 Sport la mi
nut; 1,00 Film erotic.

VINERI, 8 AUGUST

T V R 1
6,00 România: ora 6 fix!- 9,00 TVR Cluj- 

Napoca; 10,05 TVR Iași;'11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Media-Club (r); 12,35 Din 
viața rromilor; 13,05 Secretele nisipului
(r) ; 14,10 Șeicul (r); 15,00 D.a; 15,30 Em. 
în lb. germană; 17,05 Specialitatea casei
(s) ; 17,35 Tribuna partidelor parlamentare; 
18,00 Tele-estival Camei Planet; 19,00 
Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 Te
zaur - folcloric; 21,30 Zborul morții (f.a. 
SUA *77);  23,05 Ferestre spre lume (do);
23.30 Jurnal; 23,50 Divertisment; 0,50 Nc- 
cimoscuții (f. SUA 1996).

T V R 2
7,00 Do. TV; 8,30 Canary Wharf (r); 

9,00 Dr. Quinn (r); 10,00 Universul cu
noașterii (r); 10,40 Film (r): 11,30 Sunset 
Beach (r); 12,30 Un secol de cinema (r);
13.30 TVR Cluj-N.; 14,00 Pentru dvs, 
doamnă!; 14,30 Ce bine e acasă! (s): 15,10 
Știri bancare și bursiere; 15,30 D.a; 16,00 
Secretele nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 
18,00 Puterea, pasiunea <s>: 18,55 Atle
tism (d); 20,15 Divertisment;*  21,00 Robin- 
go 2 (cs); 21,40 Recital; 22,00 Jurnal; 22,10 
Atletism (rez.); 22,30 Emisiune culturală;

23.30 Vasele transcendentale (do); 0,00 TVM 
Mesager; 0,30 Din viața rromilor; 1,00 
Expresul de noapte (div.).

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,50 Viața în trei 

(s); 10,30 Iluzii (r); 11,20 Suspiciune (f/r);
13.10 Model Academy (s); 13,35 D.a; 14,00 
Știri; j.4,20 Lumină călăuzitoare (s); 15,10 
James” Cook (s); 16,10 Club Hawaii (s);
16,50 Dragă profesore (s); 18,15 Telere
bus; 19,20 Știri; 19,30 Alondra (s); 20,30 
Observator; 21,30 Zona Crepusculară (f. 
SF SUA 1994) 23,10 Știri; 23,20 Labirin
tul pasiunilor (co. Spania 1982); 1,10 Pri
vate Dance (s).

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

la minut; 9,15 MASH (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 "orța dragostei (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Apoca
lipsul (s); 12,55 Știri; 13,00 Divertis Show; 
14,00 Sport; 14,30 D.a; 15.00 Matlock (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Șoapte 
de iubire (s); 17,30 Xena, prințesa răz
boinică (s); 18,15 Sport la minut; 18,30 
Știri; 18,35 Cine este șeful? (s). 19,00 Știi 
și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20.0*0  Dosarele 
K (s); 21,00 Lights Out (thriller SUA ’92); 
23,00 Știri; 23,25 La limita imposibilului 
(s); 0,10 Zona Crepusculară (s); 0,40 Sport 
la minut; 1,10 Doctor Dolittlc (f.muz.).

SAMBA TA, 9 AUGUST 
T v R i

7,00 Bună dimineața de la... Iași!; 8,30 
Alfa și Omega; 9,05 Cartea cu povești 
(s, ultima p.); 9,55 Forlți-vă de măgăruș!;
10,45 Vom merge la Monte Carlo (f. Fr. 
1951); 12,35 Mork și Mindy (s); 13,00 A- 
merlca sălbatică (do); 14,15 Mapamond;

14,45 Turnul Babei; 17,00 Universul strd- 
niu al lui Arthur C. Clarke — Triunghiul 
Bermudelor (s); 17,30 Alo, tu alegi!; 18,00 
Atletism: CM de la Atena; 19,00 Teleen- 
ciclopcdia; 20,00 Jurnal; 20,35 Săptâmânu 
sportivă; 21,00 Savannah (s); 22,00 Cum 
vă place... (div.); 23,05 Perla Coroanei (s); 
24,00 Detectivul din L.A. (s); 0,50 Arena 
AS • Sâmbătă noaptea... dans!.

T V R 2
8,00 Atletism: C.M.; 8,10 Lupii aerului 

(s); 9,05 Pas cu pas; 9,35 Ajuta-te singur!; 
10,00 Mondo-Bhtz; 11,00 TVR Cluj-N.; 
13,00 Arte vizuale; 13,30 Misterele S.P. 
(s); 14,30 Ce bine e acasă! (s); 15,10 bur
sa invențiilor; lu,30 D.a; 15,30 La izvorul 
dorului; 16,00 Secretele nisipului (s); 1/.00 
Șeicul (s); 18,00 Serata muzicală TV. 19,VU 
A.letism: CM de la Atena; 20,05 Fata din 
Roma (f. lt. 1983); 22,00 Avanpremieră 
TV; 22,05 Fata din Roma (f, ultima p.); 
24,00 TVM Mesager; 0,30 Atletism: CM; 
1,00 Jazz Alive.

ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presei; 7,10 Alondra (s); 

8,00 Tele-dimineața; 10,00 D.a; 10,50 A- 
venturile păsării spațiale (s); 11,15 Dragă 
profesore (r); 13,00 Viață sălbatică (do); 
14,00 Știri; 14,20 Polițiști în misiune (s); 
15,35 Lumea in care trăim; 16,30 Club 
Hawaii (s); 17,10 Misiune la Chicago (s); 
18,00 Spitalul Universitar (s); 18,55 Nici 
o clipă de plictiseală! (s); 19,20 Știri; 19,30 
Sirenele (s); 20,30 Observator; 21,00 Atac 
decisiv (f. SUA 1995); 22,40 Știri; 22,50 
Dragoste cu năbădăi (s); 23,20 Hollywood 
Top Ten; 0,45 Aphrodisia (s).

PRO TV
7,00 D.a; 8,30 Flipper (s); 9,00 Noile a- 

venturi aale lui Flipper (s); 10,00 Doctor 
Dollitle (f/r); 12,55 Știri; 13,00 întoarce
rea acasă (f. SUA 19.t); 15,00 Fotbal D. ’ • 
Transmisiune în direct’; 17,00 Gillette 
lumea sportului; 17,15 Motor sport mag..
17.30 Walker, polițist texan (s); 18,15 A- 
devărul gol-goluț (s); 18,45 Te uiți și taj- 
tigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Țărmul imi
granților (dramă Australia 1992); 21,55 
Știri; 22,00 Străzile Crimei (s); 23,00 Știri, 
2j,15 Nemuritorul (s); 0,35 Sport la minut; 
1,00 Secret Places (f. cr.).

DUMINICA, 10 AUGUST
T V R i

7,00 TVR Cluj-N.; 8,30 Lumină din lu
mină; 9,05 De la Apenini la Anzj (s); 9,35 
D.a: 10,00 Ala-bala, portocala; 11,00 Viața 
satului; 12,30 Ce vrăji a mai făcut nevas- 
tă-mea, Samantha? (s); 13,00 Serial de 
călătorii (do); 14,15 Atlas; 14,45 Video- 
Magazin; 17,00 Star Trek (s); 18,00 7 zi
le în România; 18,30 D.a; 19,00 Robingo 
(cs); 20,00 Jurnal; 20,35 Duminică spor
tivă; 21,00 Atitudini Anglo-saxone (f. An
glia 1992); 22,25 Studioul șlagărelor; 23,05 
Came] Planet Olimp; 0,10 Gala Circului 
francez.

T V R 2
8,00 Lupii acrului (s); 9,00 Pas cu pas;

9.30 Ferestre deschise; 10,00 Leonard Bern
stein (s); 11,00 TVR Iași; 13,00 Memoria 
exilului românesc; 13,30 Misterele S.P. 
(s); 14,30 Ce bine e acasă! (s); 15,10 Bur
sa invențiilor; 15,30 D.a; 15,55 Secretele 
nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 19,00 Sen
sul tranziției; 19,50 Mag. sportiv; 23,20 
Frumoasa și Bestia (s); 24,00 TVM Me
sager; 0,30 Div. internațional.

P R O TV
7,00 D.a; 8,30 Fiica oceanului (s); 9,00 

Super Abracadabra; 10,30 Mafia automo
bilelor (co./acțiune SUA 1987); 12,30 O 
Căsnicie perfectă (s); 12,55 Știri; 13,15 
'News Radio (s); 14,30 Pepsi Music Show; 
15,00 Automobilism: Formula 1 — MP al 
Ungariei; 16,45 Lumea filmului; 17,30 
Strange Luck (s, ep. 1); 18,15 Beverly 
Hills (s); 19,30 Știri; 20,00 Străina ( dra
mă SUA 1991); 22,05 Știri; 22,10 Fotomo- 
dele (s); 23,00 Știri; 23,30 Procesul etapei.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,10 Misiune la Chicago (r);

8.30 Nici o clipă de plictiseală! (r); 9,00 
D.a; 10,00 Anima] Show (s): 10,30 Un 
câine cu imaginație (s); 11,00 Muzică 
populară; 11,30 Do.; 12.00 Em. religioa
să; 12,30 Vedeta în papuci- 13,05 Divertis
ment (I); 14,00 Știri 14,05*  Div. (II); 14,50 
Spitalul Universitar (s); 15,35 Hollywood 
Top Ten; 16,50 Club Hawaii (s): 17,15 
Alertă pe plajă (s); 18,53 Muppets Show 
(s); 19,20 Știri; 19,30 Giulla (s. ep. 1):
20.30 Observator; 21,00 Capăt do drum 
(dramă Canada 1987); 22,40 Știri sporti
ve; 22,50 Știri; 23,00 Dragoste cu năbădăi 
(s); 23,25 înfruntare în L.A. (f.p. SUA).
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<1SOCIETATEA COMERCIALA
METALICA S.R.1

VESA CiPRIAN 
țț, Goteral Manager

S.C. METALICA S.R.L.
Deva, str Dorobanți, nr J2j
Telefon:054/62 07 19
Mobil: 092 294 252'

Angajează pentru postul de șef de atelier 
un lăcătuș sudor, cu cel puțin 10 ani expe
riență in confecții și construcții metalice.

Salarizare deosebită. (7590)

♦

S.C. METALOTEX S.A.
DEVA

str. 22 Decembrie, bl. 4, parter

Vinde la cele mai bune prețuri:

S.C. DECEBAL 
DEVA 

(INDUSTRIA CĂRNII) 
str. Piața Unirii, 8 

Organizează

La Muzeul Satului
Astăzi, 1 august a.c.. Ta

raful de muzică populară

de
este

la
par-

a! Clubului Copiilor 
Elevilor ' — eondus 
Nicolae Herepean — 
prezent la București, 
Muzeul Satului, unde 
ticipă la festivalul „Hora“

rezervat. în exclusivitate 
soliștilor instrumentiști de 
muzică populară.

Prezența pe scena 
zeului Satului din
curești este o recunoaș
tere a tinerelor talente 
hunedorene în materie 
instrumentală. (C.P.).

i
Mtt 
Bu-

*
*

î
I

• țeavă pentru gaz 02 țoii (057 x 3,5;
060 x 3,5), STAS 715/2—88 si STAS 404/ 
1—87. |

• electrozi supertit fin de: 2,5 mm; 3,25 1
mm și 4 mm. j

Relații la tel. 211854, 620714, 626009 ; ’ 
627890. (7587)

i
* 
ț 
*

pentru vânzarea următoarelor mijloace 
fixe :

• Autotractor BABA R. 19256 1 buc.
• Tractor U 650 2 buc.
Licitația va avea loc la data de 15 august

1997, ora 10, la sediul abatorului Hațeg, str. 
Progresului, 84.

Totodată anunțăm că în fiecare zi de joi 
a săptămânii se organizează licitație, până Ia 
epuizarea stocurilor, Ia alte utilaje de trans
port, utilaje tehnologice pentru industrializa
rea cărnii și altele.

Lista completă se află la sediul societății.
Informații suplimentare la tel. 054/213322, 

211761, 211762. (O.P.)

»
» It
î r r

Târguri în
a.e.. In 

târgu- 
și măr-

In luna august 
județul Hunedoara 
rile lunare de vite 
furi se vor desfășura după
următorul program: Ghe. 
lari — 1 august; Mintia 
— 2 august; Simeria — 2 
și 16 august j 
Streisângiorgiu —
gust; Gurasada — 6 și 10 
august i Șoimuș — 9 au-

Dobra,
6 au-

luna august
gust; Hațeg — 12 și 15 
august | Balșa, Ilia șl 
Baița — 15 august; Bă*  
cia — 16 august. Uricanl
— 16 șl 30 august; Orăștia
— 17 și 20 august; Hune
doara — 26 și 29 august) 
Săcărfinab, Zam — 29 au
gust ; Rapoltu Mare (Bo- 
bălna) — 30 august șl 
Baia de Griș — 31 au
gust (C.P.).

fax

S.C. CHIMICA S.A. ORĂȘTIE

1I*
1 
I
I

Reamintim acționarilor Ia S.C. Chimica 
S.A. Orăștie că cei ce doresc să preia pro
duse ale societății în contravaloarea sumei 
dividendelor cuvenite pentru anul 1996 se pot 
prezenta în*  orice zi, de luni până vineri, intre 
orele 7—15, la sediul societății din Orăștie, 

' str. Codrului, nr. 24.
Informații suplimentare la telefon 054/

-

v

ț
ii _______ „__ r_
1 641250, interior 136.

î
1 .. . ____  ________ _

1997/1998. GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NOR- 
ț MAL.
(
J

BISERICA CREȘTINA BAPTISTA 
„SFANTA TREIME“ DEVA

Organizează, începând cu anul școlar

Activități:

de
1. Programa minimă obligatorie, elaborată 

Ministerul Educației.

<
<

INCEPÂND CU DATA DE 4 AUGUST 1997 '
Firma ORTADOGU TUR organizează ex

cursii in zilele de Juni și joi, ora 7 dimineața, j 
pe ruta Deva — București — Istanbul și re- * 
tur.

Călătoriile se efectuează cu autocare ? 
Mercedes 303, cu aer condiționat, video, te- * 
levizor. casetofon.

Informații si înscrieri la Casa de Cultură, î 
tel. 054/216882 sau 054/623463, după ora 16. f 
Vă așteptăm ! (7584) î

I

»
I

m ae sanatatc. 1
specialitatea de ana-» 
m La

I•-a-

DIRECȚIA SANITARĂ 
DEVA 

ORGANIZEAZĂ CONCURS în data de 18 
august 1997, pentru ocuparea postului de : 

• analist programator — la Laboratorul 
de evaluarea stării de sănătate. 

Condiții: licență în i 
list sau inginer de sistem.

Informații suplimentare la serviciul RUPS, 
telefon 616688/174 — 130.

i
1

2. Lecțiuni biblice pentru copii (cântece, 
povestiri etc.).

3. Limba engleză — profesor U.S.A.
4. Inițiere calculator P.C.

Informații și Înscrieri la sediu sau la te
lefon: 226081, zilnic intre orele 10—12.

• caiete școlare
I

hârtie igienică 
șervețele 
hârtie de scris 
agende 
plicuri. ț 
registre 
cofraje ouă 
alte produse 
xle papetărie.

PRACTICĂ 
PRETURI 

I -ROMOTIONALEV 1

k
L

până in dala de 01 09 97

Pclresli
Sir. 1 Mai nr 840 

cod 2579. |ud Alba 
k tel. 058-743531 - centrala 
B -743625 - Desfacere

-743616 - Dir. Coin.
lax: 058-743615

RECEP PLUS
CALCULATOARE 

IMPRIMANTE 
COPIATOARE 

PEVA Bd. DECEBAL. Bl. F*
Tel. 212726 218205

-"î
I
I I 

p«-11 
pu-j

I
• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI |

, din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea î 
| Tribunalului județean); — la chioșcul din ! 
' CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-! 
| zinul „Comtim"; — la chioșcul din CÂR-1 
î TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz» 
’ „Orizont*).  ’
| I

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. î
I 716926). 1
| • BRAD, strada Republicii (tel. *
j 650968), la sediul S.C. „MERCUR*.
% 
I
I* 
I
I* 
I
I 
!*I

Iw
Iw
I 
I
I*
I
*

I

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER*

Pentru a economisi timp și bani 
teți publica anunțuri de mică și mare 
blicitate in ziarul nostru, apelând la agen
țiile publicitare din :

I
I
*

• ORÂSTIE, la chioșcul de lângă ma- |
gazinul „Palia*.  |

*

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 I 
(în spațiul secției foto). Telefoane : 770367, î 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la I 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă j 
promptitudine a tuturor anunțurilor de « 
mică și mare publicitate. I• 

I

S.C
Vânătorul

și pescarul 
București

• 1

angajează:
Gestionar cu indepli*  

nirea condițiilor Legii 
nr. 22/1969.

Informații suplimen*  
tare se pot lua de la 
Asociația Județeană a 
Vânătorilor și Pescari*  
lor Sportivi Hunedoara 
— direetor sau contabil 
șef.

I

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR LN RATE!
în calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

GOLDSTARPHILIPS NEI DAEWOO 2 ARCTIC 
uĂIEȘTI

Vă oferă la cele mai mici preturi :
• TELEVIZOARE COLOR • FRIGIDERE. CONGELATOARE ’ Șl VITRINP. ! 
Frigorifice • mașini de spălat • aragaze cu 3.4 șt 5 ochiuri 
'• BUTELII DE ARAGAZ • BOILARE ELECTRICE • VIDEO Pl.’AYERE Șt 
flDEO RECORDERE • ASPIRATOARE • MIXERE*  Șl ROBOȚI 03 
ffDCĂTĂRIE •STORCĂTOAREDEIRUGT3 • CQSiQARDȘIMOC)lETlL

Și multe altele !!!___________________
Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

PLATA ÎN 12 RATE.
CU AVANS NUMAI 1 O %

MAGAZINUl -NOSTRU - ORĂȘTIE, str. BĂLCESCU. nr. 11, tel, 647496

-r.-
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VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2
camere, Mărăști, bloc D6. 
Tei'efon 215611, între 
16-20. (186554)

• Vând garsonieră Gcoa- 
giu Băi, tel 233131, ame
najări interioare.

(186553)
• V and urgent casă, 

Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 
13. Tel 225720.

■ Vând garaj, zona pie
ței. Telefon 611375, după 
Ora 16.

• Vând 0,50 l>a teren 
extravilan, Sântuhalm. 
Tel. 660287, Simcria.

(7105)
• S and apartament 4 

camere, etaj 2, îmbunătă
țiri, boxă, garaj, Mărăști, 
(Tel. 218225 215729.

(7114)
• Vând urgent apar

tament două camere — 
16 000 000 negociabil. De
va, Dacia, bl. 4, sc. 4, ap. 
20. (6438)

• Vând apartament 2 
camere, preț negociabil. 
Informații tel. 625478.

• Cumpăr 
sacrificare. 
232214.

* • Vând

(8229) 
porci pentru 
Tel. 211413,

(7132) 
apartament 2

camere, ultracentral, preț 
negociabil. Informații 
tei. 211372.

(6437)
• Vând Dacia (1991), 

12 000 000: Audi 100 (1986), 
■25 000 000. Til. 211583, 
227839.

(6431)
• Vând apartament :i 

camere, parter, înalt, zo
na verde cu IrHcon și 
beci în balcon, cărămidă, 
parchet, zona găiii, piață, 
foarte lini-tită telefon,
Devasat, bloc P-î-4 preț 
90 000 000 lei, negociabil. 
Informații tel. 230182, 
092/281299, 230765.

(7106)
• Vând casă Orăștic, 

sufragerie, divers mobi
lier, obiecte gospodărești. 
Tel. 616960.

(6426)
• Vând motor ĂRO 

Brașov, 6 900 000; tractor 
jU 445 DT și U 445 L, 
ambele cu 11 000 000. In
formații A. Vlahuță, nr. 
69, peste calea ferată.

(8230)
• Vând televizor Phi

lips, diagonala 71 cm, tele
comandă, preț 1 000 000 
Iei. Tel. 217689.

(7095)
• Vând apartament 

Ultracentral 3 camere de
comandate, două băi, par
ter (lângă Biserica Orto
doxă), între orele 16,30 
-18, bdul Decebal, bloc 
87, ap. 12 Deva, preț 
95 000 mărci.

(7097)
• Vând Dacia 1310 stare 

foarte bună, cu îmbunătă
țiri. Informații la tel. 
617106, după ’ ora 17.

(7091)
• Vând mobilă sufra

gerie, stare foarte bună, 
Preț avantajos. Telefon 
214851.

(7598)
• Vindem echipament 

fotbal 18 -|- 2, puțin uzat 
(Mureșul Brănișca), cu
loare roșu cu alb. Tel. 
666415, 666583.

(7109)
• Fedcralcoop Ilune- 

doara-Deva vinde la lici
tat e în data de 15. 08. 
1997 următoarele: Motel

. . . . - .
x-x-x-xvxx<-x<-xx-x<w:-x

*

Brad, unitate netermina
tă; parter bloc 124, 
Orăștic, unitate netermi
nată. închiriază pentru 
activitatea de alimentație 
publică și turism Han 
Sarmizegetusa. Informații 
la tel 616336, 611221.

(7104)
— *—• - • —•—

• Făină albă Un
garia, BL 55, 50 kg/ 
sac ; BL 55, 1/1, 15 
kg/bax ; BL 80, 50
kg/sac. Calitate ga
rantată. Tel./fax .- 
057/281116.

• SC T&B Company 
SRL Deva vinde en 
gros Carpați 1299 lei 
și toată gama de ți
garete Timișoara. An
gajează în condiții 
avantajoase contabil 
gestiune, casier, ma
gaziner. Relații la tel. 
223400.

(7112)

• Cumpăr IMS pe b ;n- 
zină, fără caroserie (func
ționabil), ncînscris în 
circulație. Tel. 666415, -sau 
666110.

(7109)
• Vând apartament 3

camere. Informații telefon 
222898, Deva, preț nego
ciabil. (6443)

• Vând SRL inactiv, cu 
frigider, televizor. tele
fon, mașină scris. Tel. 
233026.

(6446)
• Vând convenabil mo

bilă sufragerie, combinată 
și canapea. Relații la tel. 
213505, între orele 16-18.

(6444)
• Vând Opel Manta, 

stare bună, înmatriculat, 
fabricație 1979. Telefon 
227072.

(7116)
• Vând apartament 2 

camere ultracentral. Re
lații la tel 613781.

(7110)
• Vând tractor U 650 

M cu plug sau schimb 
cu Dacia plus diferență, 
preț 30 000 000 Iei. Tele
fon 660238, după ora 21.

(7128/29)
• Vând SRL scutit im

pozit, producție până în 
1999, octombrie. Telefon 
621891.

(7115)
• Vând semiremorcă 20

tone, cu prelată. Orăștie, 
tel. 612114.

• Vând sau
(7368) 
schimb â-

partament trei camere, 2 
băi, îmbunătățiri, etaj I, 
Orăștic, Mureșului, șî Olt- 
cit, fabricație 1990, Un
garia, cu casă și grădină, 
eventual diferență. Tele
foane 647473, 617472, după 
ora 17.

(7371)
• Vând pământ, fânaț, 

zona Hațeg, cărămidă, a- 
ragaz voiaj. Orăstie, 
647186.

(7372)
• Vând tractor U 650

și remorcă, stare bună, 
Vaidei, nr. 26», familia 
Căta. (7374)

• Vând (sau schimb) a. 
partament patru camere, 
decomandate, Deva, cu 
apartament două camere. 
Tel. 229259.

(7599)
• Vând Fiat Tlpo, 1988, 

înmatriculat, clima, su
perb, convenabil. Telefon 
651579.

(688)
• Vând casă, două ni

vele, strada Vânătorului, 
nr. 29, și Ioc de casă, str. 
Stejarilor, nr. 70. Infor
mații tel. 724820.

(7311)
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cotidian ^independent;
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• Vând ambielaj Oltcit 
Club, 1129 cmc, 1,5 .mi
lioane, negociabil. Telefon 
712109.

(7315)
• Vând camion Saviem, 

6,7 tone, an fabricație 
1984. Tel. 724559.

(7319)
• S.C. DANIELSSEN

Inextrans SRL, cu sediul 
în Orăștic, str. Crișan, nr. 
39, practică adaosuri co
merciale între 5—500 la 
sută. (7367)
• Cooperativa Ilațegana, 

cu sediul în Hațeg, str. 
Uzinei, nr. 1, scoate la 
licitație în ziua de 15. 08. 
1997, ora 10, autoturis
mul Dacia 1304 Pikup. 
Prețul de pornire 15 mi
lioane. Informații la se
diul cooperativei sau tel. 
054/770052.

(6256)
• Casa de amanet 

Lakris oferim sume mari- 
pe electronice, aur, 14 
carafe, 35 000 lei, fără 
comisioane înainte, apar
tamente, case, magazine 
și altele. Hunedoara, str. 
Dragoș Vodă, nr. 4, tel. 
718641.

(7318)
• SC TV Net SRL IIu- 

nedoara anunță intenția 
de majorare a abonamen
tului, începând cu data 
de 1 septembrie 1997.

(7321)
• SC Opris Prodim SNG 

Hunedoara anunță pier, 
derea ștampilei. O declar 
nulă.

(7317)
• Găsit chei Dacia, plus

1 yală, sunați la 225391, 
după ora 16. (get.)

• Pierdut certificat cod 
fiscal cu nr. R 6971371, a- 
parținând SC Sun VD 
SRL Vața, eliberat de Di
recția Financiară Hune
doara. Se declară nul.

(7108)
• Pierdut certificat cod 

fiscal, aparținând 
Cons Angel 
SRL Simcria.
nul.

• închiriez 
central pentru 
de farmacie sau 
în Simcria. Vând 
bus Mitsubischi, 9 
Pentru relații la 
660880.

S.C. 
Prod Com 

Se declară 
(7597) 

casă ultra- 
activități 

birouri 
micro- 
locuri. 

telefon

(7113)
• Ofer pentru închi

riere spațiu corespunzător 
numai pentru depozit sau 
activități industrie ușoa
ră. Informații telefon 
660936.

(7582) 
apartament 

Deva, ultra- 
I, nemobilat, 160 
plus cheltuieli. Tel.

• închiriez 
două camere, 
central, 
DM, 
056/205251.

(6432)
• Firmă româno-ameri-

cană selecționează perso- ‘ 
nai serios în domeniul 
piscicol. Trimiteți C.V. 
la OP 5, CP 676, Timișoa
ra. (7116)

• Meditez engleza orice 
nivel, admitere, 
re, convenabil. 
621609. seara.

emigra- 
Telefon

(6115) 
comercială 

mun-
• Societate 

angajează personal 
citor calificat fn meseriile 
zidar, zugravi - vopsitori, 
dulgheri. Tel. 611113, in
formații între orele 17—19.

(7102)
• Ofer servicii de con

tabilitate. Informații te
lefon 220898, după ora 16.

(6751) 
' • Angajez șofer catcg. 

D, salariu bun. Telefon 
611618.

• Doriți să emigrați în 
SUA legal? Trimiteți da
tele personale, informații 
gratuite. Green Gard Lot
tery la PO Box 180694 
Utica M/48318 — 0694
USA. (6442)

Efectuam transputl maria 
cu camioane închise 

de 2 -13 tone 
la cele mai mici prețuri

Telefon: 054 647529

• CONCEDIU ÎN 
SPANIA. O șansă uni
că pe malul Meditera- 
nei, 31 august — 12 
septembrie. Condiții 
excepționale! Prețuri 
fără concurență! Ul
timele înscrieri: 8
august. Tel. 23 13 13, 
8,30—15,00.

(7131)
—*—*—*—*_* —*—*—

COMEMORĂRI

• Soția Lucreția și ru
dele anunță împlinirea a 
șase săptămâni de la 
decesul soțului

ADRIAN SIMOC
Comemorarea sâmbătă, 

ora 11, la Cimitirul Be*  
jari. (7111)

• Șase săptămâni 
de când ne-a părăsit 

Dr. MEIXNER 
CORNELIU

Slujba de pome
nire în 2 august a.c.. 
Ia Biserica din strada 
Libertății, ora 9,30. 
Odihnește-te în pace 
dragul nostru! Fa - 
milia.

(7121)

• Cu nemărginită du
rere soția și copiii a- 
nunță împlinirea a 10 anî 
de la despărțirea de 
scumpul nostru

EMIL 
MARINESCU

Dumnezeu să-l odih
nească în pace !

(8316)

DECESE

• Colegii de Ia 
Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane De
va sunt înmărmuriți 
din cauza dispariției 
nedrepte ți fulgeră
toare a lui

EMIL NEMEȘ 
care decenii de-a 
rândul a fost fidelul 
custode al comorilor 
Ulpiei Traiana Sarmi
zegetusa. va fi veș
nic viu în sufletele 
noastre ’

• Familia Firczak 
deplânge dispariția 
celui care a fost un 
prieten drag 

EMIL NEMEȘ
Nu te vom uita 

niciodată!

• Familia îndure
rată anunță dispariția 
după o îndelungata su
ferință a

ec. TRAIAN 
. ȘTEFANOVICI 

înmormântarea va 
avea Ioc sâmbătă, 2 
august 1997, ora 14, 
din str. Eroilor, nr. 
7 bl. 30, Hunedoa
ra. Nu te vom uita 
niciodată.

(7125)

.•'.•'•'.•X’X1.’.’. CUVÂNTUL LIBERAI

• Familia Jic mul
țumește din suflet 
colegilor de la RAGCL 
Deva, Termocentrala 
Mintia, rudelor, ve
cinilor, prietenilor și 
cunoștințelor pentru 
sprijinul acordat fa
miliei îndurerate și

celor care au condus 
pe ultimul drum pe 
iubitul lor

CONSTANTIN 
MARCEL JIO 

de 31 ani. Dumnezeu 
să-1 odihnească în 
pace ’

(7130)

Bucuroși de oaspeți
Dacă nu intervine ni

mic neprevăzut în in
tențiile Președinției Ro
mâniei sau în programul 
președintelui, sâmbătă, 2 
august Valea Jiului va 
avea oaspeți la cel mai 
înalt nivel.

Președintele României 
dl Emil Constantinescu', 
va aniversa. împreună cu 
minerii Lupeniului și 
ai Văii Jiului. 26 de ani 
de Ia greva din 1977.

De ce s-a decis pre
ședintele să participe la 
o aniversare care, volens- 
nolens, face trimitere la 
eiftnimente, a căror evo 
care numai plăcere nu 
produce partidului care

l-a propulsat pe Emil 
Constantinescu, în foto
liul de Ia Cotrocenl, este 
altă întrebare. Potrivit 
informațiilor date ieri, la 
ora 11, de președintele 
în exercițiu al filialei 
județene a Convenției 
Democrate, Președintele 
României va fi însoțit In 
vizita în Valea Jiului de 
premierul Victor Giorbea.

Gonsemnăm evenimentul 
cu promisiunea că în 
ziarul de marți vom 
jrtevenl cu un reportaj 
despre prezența în Județ 
a Președintelui Româ
nie).

Jocul cu listele de 
privatizare—lichidare

Cam descoperit și în 
necunoștință de cauză, 
după cum o dovedesc rea
litățile, ministrul Re
formei, dl Ulm Spineanu, 
a prezentat lista unor 
firme, printre care figu
rează șî S.G. Sidermet 
Călan, care urmează să 
fie lichidate în perioada 
viitoare. Pentru a-și mo. 
tiva afirmațiile, ministrul 
a invocat faptul că s-au 
urmărit pe o perioadă 
îndelungată rezultatele 
celor 220 de firme aflate 
în studiu, selectându-se 
cele neperformante și cu 
pierderile cele mai marî.

In replică, însă, pre
ședintele FPS, dl Sorin 
Dimitriu, a spus că lista 
respectivă este eronată, 
cuprinzând și unități — 
între care a nominalizat 
și Sidermet Călan — care

fie că se găsesc în plin 
proces de privatizare, fie 
că beneficiază de cre
dite, unele garantate de 
guvern, aflate în deru
lare pentru retehnologiza- 
re. Nu este pentru prima 
dată, cum constatăm, când 
se vântură liste bizare, 
care creează confuzii, de
terminând derută șl 
controverse în rândul 
factorilor de decizie și 
chiar al salariaților res
pectivelor unități. Astfel 
de confuzii apărute poa
te voit, în actuala con
junctură, nu fac altceva 
decât să tensioneze at - 
mosfera și așa destul de 
tulbure a procesului de 
privatizare, jocul cu 
listele cbnstituînd un 
real pericol cu implica
ții negative asupra mer
sului reformei. (N.T.).

Doar Steaua merge mai departe
După debutul dezamă

gitor al echipelor noastre 
de fotbal în turul preli
minar al cupelor euro
pene, respectiv după o 
prestație sub așteptări din 
prima manșă ce a avut 
too ih săptămâna tre
cută, iată că nici retu
rul nu ne-a adus prea 
multe satisfacții, cu ex
cepția echipei Steaua.
Dacă Dinamo a fost în
vinsă neașteptat de u- 
șor și acasă de modesta 
formație R.K. Reyjavik, 
nîcl Oțelul Galați n-a 
reușit calificarea, în ul
timele două minute de

joc văzându-și spulbera
te speranțele. După ce 
Oțelul a condus cu 4-0 
a primit două goluri la 
finalul meciului, Ieșind 
astfel din lupta pentru 
Gupa UEFA.

Mobilizându-se exem
plar, în mod incredibil, 
Steaua a reușit să în
vingă la Sofia pe ȚSK, 
urmând ca în jocul ur - 
mător Steaua să întâl
nească pe campioana 
Franței, Paris Saint Ger
main. Ii urăm succes 
în dificila misiune ee 
o are mal departe în 
Gupa Gampionilor. (N.T.).

Fcursul valutar]
• 31 IULIE 1997 ’

I eotațil ale societăților bancare autorizate să efea- | 
itueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă I 

nu Implică obligativitatea utilizării «ursurllor *n| 
■ tranzacții efective de schimb valutar șl înregistrări |

•
•

1 dolar SUA
1 marcă germană MMI

7354 Iei 
4014 lei

• 100 yeni japonezi — 6240 lei
• t Ură sterlină 12081 lei '
• 1 franc elvețian 4873 lei
• t Crane francez —• 1191 lei
• 100 lire italiene

Sursurlle tncluse in
— 412 lei i

această listă au la bază i

(7126)
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