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LIBER
Poți să testezi foarte 

bine altitudinea comer
țului nostru, atunci când 
vrei să faci un cadou. 
„Dăruind vei dobândi", 
a zis N. Stcinhardt, no
țiunea de dăruire având 
la el o accepție foarte 
largă în sens creștin. în 
ea se cuprinde însă și 
înțelesul pur și simplu 
de a face un dar, act 
eminamente plăcut și 
producător de bucurie,

ți se oferă la tot pasul * 
fac din shoping — cum I 
i se zice acum ieșitului ’ 
la cumpărături 
dintre bucuriile 
nului. Cum spuneam 
cu alt prilej, 
slugarnic șl 
„Clientul nostru, stăpânul | 
nostru", de care la noi » 
se face atâta caz fără a | 
fi însă aplicat vreo- . 
data, a fc;t în Occident | 
de mult abolit. Acolo J

— una 
cotidia-

Și 
sloganul 
ipocrit
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Există și unele ambiții dăunătoare producției agricole
_ Despre situația tensio
nată (creată artificial după 
cum vom putea constata), 
existentă In ultima vre
me la SG Sansere din 
Slntandrei am avut pri
lejul să mal consemnăm 
câteva aspecte, fără a 
intra insă in detalii, la 
începutul lunii trecute. De 
această dată revin in ac
tualitate problemele acu- 
tizate de la firma amin
tită, ele fiind relevate și 
susținute cu o serie de 
argumente concrete, ce 
sunt aduse In atenție 
prin scrisoarea adresată 
redacției ziarului nostru, 
care este semnată de 
câteva zeci de salariați 
din tOate fermele unită
ții. Din lipsă de spațiu 
tipografic, nu putem reda 
integral conținutul scri
sorii, important fiind însă 
să cunoaștem esența as
pectelor Înfățișate.

Nemulțumirea salaria- 
țHor constă In faptul că 
•— cităm din scrisoa
re — : 
pa cinci 
pietatea 
supusă 
•lamațil 
foste salariate date afară 
pentru incompetență șl 
mari pierderi aduse so- 
«letățit Urmare a acestor 
sesizări s-au făcut veri
ficări șl cercetări care au 
perturbat aproape zilnio 
activitatea societății (mă
cinând timpul conduce 
■fior unității șl fermei cu 
întocmirea a fel și fel de 
situații cerute chiar pe 
8—7 ani în urmă), afeG-

tând practic activitatea 
de producție economică, 
climatul de muncă, sta
rea disciplinară, autori
tatea conducerii, ceea ce 
încet—încet a început să

Pentru a cunoaște rea
litatea, «unt înfățișate 
în continuare o ser!e de 
date despre activitatea 
slabă șl rezultatele sol
date eu pierderi de peste

gea, AGA hotărând des- 
fermelor res- 

caz

MENTALITAT1I

O SITUAȚIE ÎNGRIJORĂTOARE LA 
S.C. SANSERE SÎNTANDREI

i din
„Timp de aproa- 
îuni de zile so- 
noastră a fost 
unui șip de re
făcute de trei

ne dea sentimentul de 
insecuritate a locurilor 
de muncă șl a câștigu
rilor, care, deși modeste, 
Ie primim la timp și si
gur". In continuare se 
arată că, nefiind înte
meiate, sesizările nu s-au 
adeverit, fapt confirmat 
șl prin documentele lă
sate la firmă de către 
organele de eontrol. Au 
fost efectuate însă și 
unele controale de către 
reprezentanți ai Filialei 
FPS fără ca aceștia să 
lase documentele de 
constatare la societate.

Motivele stării ten
sionate — cum se spune 
In scrisoare — sunt ge
nerate și de afirmațiile 
dșoarel Ing. Prodan Mo
nica, fostă angajată a 
societății, care susține căt 
„Am oameni mari la Ju
deț, pe verișoara mea 
bună la FPS șl pe soțul 
el director general la 
DJMPS. Ei schimbă con
ducerea de la seră șl 
urgent se dă concurs pe 
post, reușește ca mana
ger, că are totul aranjat 
ș! face apoi ordine cu 
cel care nu au fost de 
partea ei”.

ființarea 
pective, în primul 
făcându-se întreruperea 
activității la cerere, iar în 
cel de al doilea făcân- 
du-se trecerea în șomaj 
a șefelor de fermă. O 
serie de reclamațil au 
venit și din partea fos
tei salariate Maria Mlă
diu, de la ferma de so • 
tarii, care se ocupa, cum 
Se arăta în scrisoare, cu 
„transmiterea sarcinilor, 
en cafele, bișniță, 
produse din Turcia,

căci nu este bucurie mai 
mare decât aceea de a 
face altora bucurie, cu 
sau fără un prilej anu
me. Adevăr care nu e 
accesibil însă decât celor 
generoși. Vrei deci să 
faci cuiva un cadou, 
trebuie neapărat să intri 
în atingere cu comer - 
țul. în țărilc cu o au
tentică tradiție a comer
țului privat și liber 
(pleonasm!), această a- 
tingere se transformă ea 
însăși într-o adevărată 
plăcere: abundența și 
modul de etalare a 
mărfurilor, solicitudinea, 
politețea și competența 
cu care ești primit și 
consiliat, facilitățile care

ciclientul nu e stăpân, 
partener într-o afacere 
din care amândouă păr
țile au de câștigat. 
Aspect despre care încă 
nu se poate vorbi la 
noi. Aici, cu rare și
lăudabile excepții, în a- 
fara faptului că vânză
toarele îți creează 
presia că deranjezi, 
ți se oferă nici 
montanii serviciu de a 
ți sa ambala marfa. 
Trebuie să soliciți 
cest lucru și, dacă 
acceptat, marfa ți

im- 
nu 

cle-

a- 
e

se

RADU CIOBANII

(Continuare în pag. a 2-a)
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Imagini paralele 
tui turn șl un copac 
Bare. Salvați turnul,

■

do la Castelul Corvineștilor : 
în stare avansată de degra- 
oameni buni !

Foto ANTON SOCACI

74 milioane lei In 1998 
de către fosta fermă de 
la Tîmpa, condusă de 
Monica Prodan șl 123 mi
lioane lei, înregistrate la 
fosta fermă de solarii 
condusă de Olivia Giur-

j ÎNTÂLNIRE CU PRESA I
j în cadrul relațiilor externe ale județului Hune- I 
♦ doarâ și al eforturilor comune de apropiere și inte- i 
Igrare ale României șl Republicii Moldova, o delega- f 

ție hunedoreană alcătuită din șeful serviciului de re- » 
l lății externe al Gonsiliului județean Hunedoara, Ci-1 

' prian Alic, șl viceprimarul municipiului Deva, Alin I 
' Suciu, s-a înapoiat de la Ghișinău, unde a partici- I 

pat la o întâlnire cu reprezentanții locali al ARE și * 
cu lideri ai municipiului Chișinău. f

Ha încheierea misiunii, ieri, 14 august, delegația * 
s-a întâlnit cu reprezentanți a! presei hunedorene. 1 

' Despre discuțiile purtate cu acest prilej — într-un nu-1 
măr viitor al ziarului. (I.G.).

eu 
în

NICOLAE TlRCOB

(Continuare în pag. a 8 a)
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— Ospătar, ce se târăște pe salata 
asta ?

— Vitaminele, domnule !
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tea și dimineața. Vânt*. 
slab Ia moderat din > * 
nord și nord-est. Tempe-J; 
râturile minime vor fi!| 
cuprinse între 10—15 îJ 
grade C; maximele — 
26-31 grade C. (Octavian 
Jucu).

VREMEA

/<■ î.^

Vremea va fi frumoa
să, dar răcoroasă noap-

a

• • • •

ADORMIREA MAICII DOMNULUI
An de an, cununa săr

bătorilor prăznuite în 
biserica noastră începe cu 
o sărbătoare închinată 
Maicii Domnului (8 sep
tembrie) și se încheie tot 
cu o sărbătoare^ Ador
mirea Maicii Domnului 
(15 august). Sărbătoarea 
Adormirii Maicii Domnu
lui este una din cele 
patru praznice înscrise cu 
roșu în calendarul nostru 
ortodoxș „Luceafăr de 
dimineață" cum pe drept 
a fost numită de 
Sfinții Părinți, care ves
tește apropierea venirii 
Soarelui, tot așa naște
rea Fecioarei Maria a 
vestit venirea lui Iisus 
Hristos, Soarele mântui
rii neamului omenesc.

Mare taină a fost In
trarea el în biserică la 
frageda vârstă de 3 ani, 
viețuirea ei în Sfânta 
Sfintelor, până la vremea 
când 1 s-a arătat Gamil 
îngerul, la Bunavestire și 
La spus „Bucură-te ceea 
ce ești plină de dar, 
Domnul este cu tine. 
Binecuvântată ești tu între 
femei și binecuvântat este

rodul pântecului tău" 
(Ev, Luca I, 26—28). Dar 
nepricepând taina buneî- 
vestirl eu smerlre zice 
„Iată roaba Domnului, 
Fi® mie după cuvântul 
tău" (Luca I, 38).

în acea clipă începe 
istoria mântuirii neamu
lui omenesc. O mare 
taină este Adormirea și 
înălțarea la împărăția ce- 
reaseă a Sfintei Fecioare 
Marla pe care 0 sărbă
torim la Sfânta 
Mare.

Adormirea Maicii 
nulul nu înseamnă 
mal încheierea 
pământești, ci și 
carea ei au trupul 
cei» de către Fiul el cel 
Dumnezeîeso și Mântuito
rul lumii.

Dintre pământeni Maica 
Domnului este cca dintâi 
cere a fost luată de 
Hrtsto* în locșorul ceresc 
„în casa Tatălui meu sunt 
multe locașuri" șl vă voi 
lua la Mine ca să fiți șl 
voi unde sunt Eu. (Sf. Ev. 
loan 14. 1—3). Prin a - 
eestea a făcut să dis
pară deznădejdea în fața

Majria

Dom- 
nu- 

vieții ei 
ridî- 

la

virulenței 
mând 
odată 
bl 
morții 
viata.

Ea este aaeca j 
arată drumul care 
la împărăția cerească, la 
viața veșnică. Ea este 
dovada de netăgăduit că 
prin jertfirea pe cruce a 
Iul Iisus Hristos noi am 
redobândit dreptul și 
puterea de a ne reîntoar
ce la „casa Tatălui 6e- 
resc". Ga fiică a pământu
lui, 
pul, 
în 
în 
cum 
îngerul Gavriil și 
Maică a vieții se urcă la 
viața cea veșnică și ia 
slavă de-a dreapta Fiului 
ei și Dumnezeului nostru.

Toți cei ce credeau în 
Mântuitorul, treceau prin 
moarte la vîață, 
moartea lui Iisus 
trecut de Ia pământ 
cer.

După învierea Fiului 
din morți șl înălțarea sa

morții, confîr- 
moarlca nici-, 
va birui viața, 

asupra 
rămâne

ca 
nu 
biruitoare 

este și

care nc
• duce

murit cu 
harul se 

puterea 
plină de

ea a 
dar 

toată 
cea 
minunat a

tru- 
arată 

Iui, 
har, 

numit-o 
ca o

căci 
ne-a 

la

Fecioară 
fiului 

acelui 
ce

la ceru-i Sfânta 
răm3ne în grija 
lui Zevedeî, a 
loan evanghelistul, 
și-a ridicat mintea sus,
asemenea unui vultur 
care luptă cu înălțimile. 
® găsim în Ierusalim, la 
Praznîeul cinzec'mii și 
frânarea pâinii. „Toți 
ceștia, într-un cuget, 
ruiau în rugăciune 
preună cu femeile și
Maria, mama lui Iisus..." 
(F.A. 1, 14). Mai bine 
de zece ani petrece în 
Ierusalim, după care, 
împreună cu loan Apos
tolul, pleacă în Efes ca 
să împlinească 
da pe cruce a

la 
a- 

stă- 
îm- 
cu

euvântul 
Iul Hris.

tos. Iisus a zis mamei
sale : Femeie iată Fiul
tău l Apoi a zis uce-
nicului: Iată mama ta !
(loan 

în
, 19, 26—27). 
anii petrecuți în Efcs

în Ierusalim, Sf. Fecioa
ră istorisește noilor ereș- 
tini, adepțil noii învățături 
propovăduite de Iisus

Pr. Dr. 1.0. RUDEANl

(Continuare în pag. a 2-a)
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„DE-ABIA AȘTEPT SA CRESC MARE**
la etajul 
100, din 
oprit lo
de vreo 

..purta**

Când am ajuns 
1 al blocului C 
Aninoasa, nram 
cului. O fetiță 
trei anișori își 
năsucul pe la ușile apar
tamentelor, mirosind.

— Ce faci, păpușă?
Un chip frumos, 

priviri de mură coaptă, 
se ridică spre mine: „Nu 
știu cine face cozonac. 
Așa frumos miroaseee!"

Așa am cunoscut-o pe 
Flavia Edit Munteanu. Era 
în urmă cu cinci ani. 
Iar în această vară r.-am 
mai recunoscut-o. La spec
tacolul de gală al laurea- 
ților celei de-a V-a ediții 
a Festivalului concurs de 
muzică ușoară „Voci de 
copii", Flavia ridicase „sala 
în picioare!" Și juriul! 
Aplauze, chiote de admi
rație, lacrimi de bucurie. 
Fetița, care interpreta 
cântecul „Dacă pleci", ui
mise nu numai prin ta
lentul vocal, ci și prin 
jocul de scenă.

cu

• • • • • •

După câteva ore, când 
am aflat cine este, de 
fapt, vedeta încununată 
cu premiul special, pe care 
primarul Aninoasci o ri
dicase în brațe având pri
virea înlăcrimată de e- 
moție și bucurie, am do
rit să stau de vorbă cu 
ea. N-am reușit decât 
zilele trecute. Am îniâ'- 
nit-o în blocul vecin, 'în 
apartamentul familiei Bo- 
kor, bunicii care o îngri
jesc când" părinții Flaviei 
(mama Edit si tata Ionel) 
sunt la muncă.

„Copilul minune" din 
fața mea m-a cucerit. 
Are un dar ieșit din co
mun de a povesti, de a 
interpreta orice cuvânt. 
„Unde ai învățat să te 
exprimi așa frumos?"

— Ca să nu 
că... urmărind 
animate. Acolo 
tește calm, cu 
căldură... (Eu abia 
sfârsit-ul discuției am ob
servat că, in spatele meu,

• • • « •

mint, cred 
desenele 

se povcs- 
duioșie, cu 

la

deci în fața Flaviei, 
afla o oglindă mare 
care fetita iși urmărea fie
care gest, fiecare cuvânt 
F.ur.ica Iren mi-a 
apoi: „Noi am i 
de mult că ea 
în oglindă 1).

— De când 
via?

— De mic 
foarte, foarte 
învătat mătușa 
fiul ei Ișfan. Și 
am
..Lambada", 
crescut mai 
place foarte 
lui Cătălin 
pleci". într-o zi, fiind la 
Petroșani, am
Pe mama să-mi 
această casetă, 
vins-o. Așa că, acasă, l-am 
învătat bine de tot. Când 
m-a auzit, în clasa I, 
învățătoare Didina 
gros, m-a promovat 
formația corală, apoi 
rugat-o pe mama i 
dea voie să particip

se 
in

spus, 
observat 

se studiază

cânți Fia*

copil. Eram 
mică, m-a 

Borișco și 
tot atunci 
să dansez 
când am 

îmi

învățat
De 

mare,
mult cântecul
Crișan „Dacă

zăpăcit-o 
cumpere 

Am con-

dna
Bot

in 
a 

să-mi 
> in

• • •♦•••••••• • •

ADORMIREA MAICII DOMNULUI
(Urmare din pag. 1) cest

în
de

fiul său, multe din 
tâmplările legate 
copilăria lui Hristos, sau 
viața lui. Trec 11 ani — 
acum Fecioara Maria 
are în jur de 59 de ani și 
după 
diția.

trup pradă putrezi
ciunii, ci pa înălțat 
cer. când a 
Ad. Toma 
Ierusalim și 
vadă trupul

cum ne spune tra- 
între anii 45—48 

cea ma’ sfântă, mai 
dintre mame își 

sfârșitul 
se 

la ierusalim 
tru-

•» 
cele 

de

bună 
simte apropiat 
vieții pământești și 
reîntoarce 
După adormirea sa. 
pul Maicii Domnului 
fost 
mai 
cinstire si venerațiune.

Trupul i-a fost înmor
mântat de Sf. anostoli 5 . 
satul Ghetsimani, 
muntele Eleon tlui. 
mormintele 
loachim șj 
godnicului 
Dumnezeu

inconitirat de 
ale«e semne

ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I «I 
1 ft 
I ft 
I ft 
I

vara aceasta la festivalul 
— concurs de muzică U* 
șoară «Voci de copii" pen
tru care m-a pregătit, 
pentru, că dna învățătoare 
Didina își dă tot sufletul 
Si pentru cântec și pentru 
învățătură.

Apropo. Am aflat că 
ai încheiat clasa I 
media 10, <
Ce-ti place mai mult și 
mai mult la școală?

— Mai mult și mai mult 
la scoală îmi place re
creația, și matematica, și 
muzica. Astea-s preferatele 
mele! Și citirea, dar 
citire e ceva greu de 
pi *cat.

— Adică?
Adică, unii copii 

citesc repede, iar' eu 
plictisesc să aștept după 
ei. Dar mă bucură ceva: 
a fost o inspecție la ma
tematică, unde eu am 

cea mai! M-au lă* 
Abia aștept să cresc 

să ajung învăță- 
De fapt, visul meu 
ajung artistă, dar 
și mai mult aș 

învățătoare, 
noas- 

lubeso 
După mama, 
o iubesc 
apoi, pa

(Urmare din pag. 1)

cu
cu coroniță.

la 
ex-

nu
mă

învelește cu 
într-o hârtie 
utilizări anterioare, 
să nu mai vorbim 
momentul alegerii 
rului. Vrei să cumperi 
im bibelou, dar bibelou- 
rile autentice, minia
turale prin definiție, 
delicate. în dizain șl 
culori de calitate, sunt 
disparente, 
plăsmuiri 
£ antice;
oarecare, 
rallzante.

parapon 
boțită în 

Ca 
de 

dă

înlocuite de 
hidoase, gi- 
din porțelan 

la crețuri pa- 
Cum să dă-

celui căruia îl sunt 
dăruite să viziteze ma
ge zinul respectiv pentru 
a-și alege ce-i poftește 
inima, în limita valorii 
bonului. După cum li
brăriile vin în întâmpi
narea clienților, 
rându-le escalada 
țurilor înalte ale cărți
lor, prin posibilitatea 
plătii în rate sau — 
pentru a se asigura că I «ti irnr i ft I

ușu- 
pre-

Ift
Ift
Ift
I ft 
I

nu vor pierde titlurile 
dorite — prin înscrieri 
anticipate, însoțite sau 
nu de plata unui avans.

Jdei simple, pentru

I ft 
I ft 

care nu e nevoie neapă- ! 
rat <
Inajte diplome ______
sitare. E nevoie doar . 
de puțină cultură. care | 
să-ti pună cât de efit • 
mtntea în mișcare. Dar, | 
în primul rând, e no- ! 
voi» să fi depășit stadiul | 
primitiv de cult al • 
profitului cu orice preț 
si să fi evoluai

mentalități]
ruiești asemenea „o- 
tiect"? Hai să alegem o 
carte. Dar, între extre
mele Coruț si Noica, ce 
să alegi? Nu cunoști 
suficient persoana pen
tru a alege fără risc. 
In alte cazuri ești pus 
ia situația de a ruga să 
ți se etaleze mai multe 
sortimente. Dar botoa- 
sa suspiciune a vân
zătoarei te descurajează. 
Grea caznă alegerea 1 
Pentru asemenea mo

ment come’-țul occidental 
oferă soluția bonurilor 
valorice Librăriile, ma
gazinele specializate tn 
cadouri, dar și super— 
market-urile pun în 
vânzare bonuri de dife
rite valori, pentru toate 
pungile, 
sele un 
cictl" 
snticipă 
bucuria 
priu—zis, ele îi permit

de geniu, nici de > 
; diplome untver- J

fost... 
udat.
mare, 
toare. 
o să 
parcă
vrea să fiu 
Știti. învățătoarea 
tră e o stea. O 
foarte mull, 
pe dumneaei 
mai mult Ji, 
nica Iren.

— Dar gropițele 
obrâjorl, de când le al?

— De când eram mică, 
mică. Sunt de la bunicul 
Mikloș.

— La „Voci de copil" 
al primit un premiu foar
te frumos!

«— Dai Printre altele ți 
cu 

i-am 
se

Iruvieni și mai mărită fără 
de asemănare decât se- 
rafinii pe Tina Născă
toare de Dumnezeu te 
mărim".

Sfânta 
tuturor, 
acestei 
s-a unit 
Iisus. 
pe i 
cinstește nici pe El, cine 
nu cinstește pe mireasa 
lui Dumnezeu, nu cin- 
steștp nici pe Dumnezeu. 
Pentru noi, creștinii, este 
o datorie elementară să o 
preamărim în 
rugăciunile noastre 
aleasă cântare “ 
te Mireasă 
Fecioară".

ut• tneacta superioară. • • 
culturii comerțului. Ceea I 
cp la noi — iarăși ■ «■! 
rare și lăudabile excep-1 
ții — încă nu s-a tas- • 
tâmplat Ieșit din hăul | 
cenușiu și meschin al * 
„comerțului socialist", | 
negustorul nostru da 
tranziție abia își încro
pește după ureche cul
tura comerțului, fără să 
S*ie, sau Uu<u itituHiu, 
că aceasta, și nu trep
te’- C_ ______ ‘ 2_
but,o eMe adevărata

la 
Sf. 
la 
să 

Marii, 
deicbizându-se mormântul, 
s-a văzut că era gol.

S-au scurs 19 
de la trecerea la 
veșnic^, a pururei 
cioare Maria, 
secole de 
de rugăciune 
de lacrimi, de 
plecați înaintea 
și sutelor de icoane 
cătoire de minuni 
Sfintei Maici.

Ca oameni suntem 
tori să cinstim pe mamele 
noastre Dar cu 
mai virtuos noi, 
suntem creștini, se 
vine sA o cinstim 
Maica Domnului nostru 
mai presus decât îngerii, 
snunându-i „Ceea re ati 
mai cinstit-o decât he-

treia zi 
a venit 
a dorit

Sf.

secole 
cele 
Fe- 

atâteaTot 
închinăciune, 

fierbinte, 
genunchi 

zecilor 
fâ- 
ale

da-

cel 
hU*

Maria este mama 
Ea este mama 
omenită ti car» 
cu Dumnezeu în

Cine nu cinstește 
mama lui Iisus, nu-1

slujbele și 
cu 

„Bucură- 
pururea

din

un dublu casetofon 
boxe. Zilele trecute 
descoperit un secret: 
poate monta microfon. A- 
cum...

Polo ANTON SOCACI

■VAV.,.V/.W/AW.V«'.7AW?.V.,.'AT/AW.W.,.'A

VINERI,
15 AUGUST

Imagini cotidiene de gospodărire din cartierul 
Micro 7 al Hunedoarei. Trist dar adevărat: copiii 
caută prin gunoaie jucării și resturi alimentare.

C TVR IJ

pe 
intre 

părinților oi 
Ana și al lo- 
său Iosif. Dar 
nu a lăsat n-

WAW«V.W.YA'.YiSY.SViYiV.VAVW/AV.Y.W?

G,00 România: ora 6 
d; 8,30 Desene ani

mate; 9,00 TVR Cluj-N; 
10,05 Lumină din lumină;
11.30 TVR Timișoara; 
12,05 Media—club; 12,35 
Din viața rromilor; 13,05 
Serial • Secretele nisi
pului (rj; 14,10 Serial • 
Șeicu] (rj; 15,00 Desene 
animate; 15,30 Emisiune 
în limba germană; 17,05 
Serial 
casei ; 
estival 
19,00 
Beach;
21,00 Tezaur folcloric ;
21.30 Film • Zborul
mort ii (SUA); 23,50 A- 
vanpremieră la Mamaia 
’97; 0,50 Film erotic •
Maliție erotică (Spania).

• Specialitatea 
18,00 Tele— 

Camei Planet (d); 
Serial • Sunset 

20,00 Jurnal ;

LUClA LICIU

□kd
7,00 Itinerar turistic J 

8,00 Desene animate I 
9,00 Dr. Quinn (rj; 
Micul Yeti (film]; 
Sunset Beach (rj; 
Un secol de cinema 
13,30 TVR CIuj-N.; 
Ce bine e acasă (sj; 
Desene animate: 
Secretele nisipului 
17,00 Șcicul (sj; 
Serial r Puterea, 
siunea i 20,00 Fantastic 
Star TVR Club; 21,00 
Robingo 2; 22,00 Itine
rare spirituale; 22,30 
Nocturna sportivă.

10,40
11,35
12,15

(r)i
14.30
15.30 
16,00
(sj: 

18,00 
pa*

CANTENA 1)
6.30 Tele — Dimineața; 

9,00 Invitați la Antena 
1; 9,50 Viața în trei
(s); 10,30 Iluzii (sj; 13,10
Mode] Academy (s); 13,35

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

Având 
„aspect 
agreabil, 

prin 
cadoului

ele in
comer- 

care 
sugestie 

pro-

Desene animate; 14,20 
Serial • Lumină călău
zitoare; 15,00 Din lumea 
fotbalului; 16,50 Dragă 
profesore (s); 18,15 Tele- 
rebus ; 19,20 Seria] • 
Alondra; 20,30 Observa
tor ; 21,30 Film • Dra
goste neștirbită (SUAJ ; 
23,20 Obiceiuri nocurate 
(co.. Spania].

C ANTENA 1 
TV-DIVA J

10,20 — 10,30 Știri TV 
Deva (r); 10,30 — 11,20
Actualitatea (rj; 19,20— 
19,30 Știri TV Deva ; 
21,15 — 21,25 Știri TV 
Deva (r); 21,25 — 21,30
Promo, publicitate.

7,00 Ora 7, bună di
mineața; 9,00 Sport la 
minut; 9,45 Tânăr și

<ft
I

____ tUiui, fără .>4 t 
sau doar intuind, • 

iceasta, și nu trep- î 
de marmură de ta I 

muwv we adevărata J 
che!e a succesului său. |

neliniștit; 11,15 Serial 
• Capcana timpului ; 
12,00 Apocalipsul (s); 15,00 
Matlock (sj; 16,00 Tânăr 
și neliniștit (s]‘, 18.15
Sport la minut; 19,00 Sili 
și câștigi; 19,30 Știri ; 
20,00 Serial • Dosarele 
X; 21.00 Film • Pol
tergeist II — Pe fârâmrf 
groazei (film SUA]; 23,88 
La limita imposibilului 
(sj; 0,15 Zona Crept»»- 
rulară (sj.

aDEVflSAT+)
7.00 — 13,00 Reluări; 

17,00 Serial • Dulce 
ispită : 18,00 Desene • 
nimate; 18,30 Radical 
Power ; 19,30 ParoMl
cia de gardă (s); 
Film • Un străin 
familie ; 21,30 
din 1979 ; 22,30 
<* -etiv ; 23,00 
aligator ; 0,45
erotic.

M.M 
fu 

Amintiri 
Mămica 
Ochi «le 

Fihu
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Din nou zimbri în Retezat?!
Miercuri, 13 august a.c., 

la Prefectura județului a 
avut 1-oc o conferință de 
presă inițiată de reprezen
tanții companiei canadiene 
Geomatics International'1 
Inc, campanie care a fost 
aleasă drept consultant 
principal pentru a execu
ta faza de pregătire a u- 
nui ambițios proiect de 
conservare a diversității 
biologice din țara noastră.

Este vorba de dna Nata
liya S. Goriup și dl Paul 
Goriup, care au adus In 
atenția gazetarilor prezenți 
o seamă de chestiuni de 
larg interes pentru jude
țul Hunedoara. Iată câte
va dintre acestea.

în România, conservarea 
diversității biologice este 
privită în prezent ca o pri
oritate importantă. Tocmai 
de aceea. Guvernul Româ
niei a solicitat ți a pri
mit ut» grant de la Glo
bal Environmental Facili
ty, administrat de Banca 
Mondială, pentru faza de 
pregătire și dezvoltare a 
strategiilor de conservare 
pentru trei zone importante. 
Ne referim la Retezat, Bu- 
cegl — Piatra Craiului ți 
Vînători Neamț. De ase
menea. la acest proiect au 
mai participat cu fonduri 
Guvernul Canadei și Know 
How Fund din Marea Bri
tanic. De remarcat că be
neficiarul acestui proiect 
este Ministerul Apelor, Pă
durilor și Proiecției Me

Gara Hunedoara n fost construită îu stilul ce de
finea în acele vremuri arhitectura inspirată de epoca 
t&tucului. Turnul cu ceas care și astăzi mai sfidează înăl
țimile mal poartă în vârful săgeții nelipsita stea ro
șie, în 5 colțuri, amintind de sora ei din rubin ve
ritabil de Pe turnul Kremlinului, amintind ți amili" 
tindu-ne de epoca „obsedantului deceniu", de marti
raj, al câtelea?, al mult în cercatuiui popor român.

diului, iar valoarea lui es
te de șase milioane de do
lari USA.

S-a precizat că echipa 
de la Geomatics include 
Societatea Zoologică din 
Londra, Biroul de conser
vare a Naturii, Universi
tatea Indiilor de Vest și 
10 consultanți români.

Din cele spuse de dna 
Nataliya S. Goriup am mai 
reținut că scopul princi
pal al acestei faze de pre
gătire este identificarea 
strategiilor de protecție 
pentru cele trei arii de. 
monstrative, o componen
ță importantă a acestei ac
tivități fiind identificarea 
posibdităților de participa
re locală la dezvoltarea și 
implementarea strategiilor 
de protecție. De altfel, fn 
discuții a revenit de mul
te ori necesitatea implică
rii autorităților locale, ad
ministrației, instituțiilor, 
societăților comerciale și, 
nu în ultimul rând, a po
pulației. S-a remarcat ro
lul important al presei în 
tot acest demers.

în principal, această fa
ză de pregătire are trei o- 
biective de bază: identi
ficarea tuturor partlcipan- 
ților posibili la alcătuirea 
strategiilor de protecție, 
inclusiv instituții guverna
mentale, institute de cer
cetare, precum și alte per
soane și organizații inte
resate; identificarea pro
blemelor potențiale legate 

de implementarea strate
giilor- de protecție și iden
tificarea șj culegerea de 
informații relevante pen
tru înțelegerea și soluționa
rea problemelor specifice 
fiecărei zone.

în acest sens s-a remar- . 
cat faptul că echipa de 
consultanță apreciază ori
ce sprijin și ajutor pentru 
realizarea obiectivelor pro
puse.

Se pare că în Retezat 
vor sosi în această iarnă

Noul cămin cultural din satul Bejan, comuna Șoi- 
mus, cc se inaugurează duminică, 17 august a.c.

Foto: ANTON SOCACI

Congresul al V-lea al 
Uniunii Mondiale a 

Românilor Liberi
In perioada 19—20 iu

lie a.c. a avut loc, la Buș
teni, Congresul al V-lea 
al UMRL, care s-a desfă
șurat în prezența a peste 
250 de invitați, reprezen
tanți legitimi ai filialelor 
din țară și străinătate, cu 
concursul autorităților și 
al mijloacelor de informa
re în masă.

Lucrările Congresului 
s-au derulat pe durata a 
două zile. Sâmbătă, 19 iu
lie, a avut loc conferința 
de presă a Președintelui 
UMRL, dl Doru Novaco- 
vici, și a membrilor Co
mitetului Coordonator In
ternațional, după care a 
urmat deschiderea oficială 
a Congresului, s-a oficiat 
un TEDEUM și citirea 
mesajelor invitaților. Au 
trimis mesaje personali
tăți ale actualei puteri, 
atașați ai unor ambasade 
străine acreditați Ia Bucu
rești șj ex-regele Mihai I 
al României. A urmat ra
portul moral al Președin
telui și al trezorierului 
Damian Vasile, prima zi 
încheindu-se cu discuții pe 
baza rapoartelor prezenta
te.

Ziua a doua a debutat 
cu luări de cuvânt privind 
viitorul UMRL și depune
rea mandatelor pentru a- 
legerea noului Comitet 
Coordonator Internațional. 
După votare și numărarea 
voturilor s-au stabilit func
țiile în cadrul Comitetu
lui Coordonator Interna
țional. Ca președinte al 
UMRL a fost ales dl dr. 
med. Munteanu Alex Mir
cea, membru fondator al 

primii zimbri aduș.l din 
Polonia.

Proiectul are însă o arie 
de acțiune mai ambițioasă 
care cuprinde inclusiv dez
voltarea unor activități 
specifice unei ferme, a tu
rismului sau producerea o- 
biectelor de artizanat. El 
are însă nevoie de iniția
tivă, șl implicare locală, 
de participare efectivă a 
oamenilor locului.

VALENTIN NEAGU

UMRL, originar din Sibiu, 
cu domiciliul în Germa
nia și temporar în Româ
nia — Bistrița 7. Ca se
cretar general al UMRL 
a fost ales dl George Pri- 
cop — Paris. Printre per
sonalitățile marcante ro
mânești și străine coopta
te în Comitetul Coordona
tor Internațional amintim 
pe dr. Sebastian Nicolau 
—- ministru secretar de 
stat, Jean Decuseară — 
deputat și dl Damian Va- 
silc, director financiar și 
comercial.

Cu unanimitate de va- 
ttiri s-a conferit titlul de 
„Președinte de onoare" al 
Uniunii dlui Doru Novaco- 
vici pentru întreaga sa 
activitate în unirea exi
lului românesc, artizanul 
primului Congres al UMRL 
din Mai 1984 de la Gene
va.

Ideca de bază a Congre
sului de la Bușteni a fost 
aceea că Uniunea va ac
ționa mereu ca o asociație 
internațională independen
tă de partidele politice și 
va avea încă un rol de 
jucaț în consolidarea liber
tății și democrației din 
România. UMRL va des
fășura deci o activitate ci
vică, culturală, socială, e- 
conomică- și va veehea 
mereu la respectarea drep
turilor românilor de pre
tutindeni. Și, mai înainte 
de toate, nu avem dreptul 
să uităm că nimic nu pu
tem realiza fără credința 
îh Dumnezeu șl dragoste 
față de semenii noștri.

VASILE AIOANEI

1N PRELIMINARIILE LIGII CAMPIONILOR

Steaua - Paris 
Saint-Germain 3-2!

Fără să mai aibă în for
mație nume cu... renume 
— în prezent mulți jucă
tori din Ghencea — Magi, 
Gică Popescu, Doboș, Pâr- 
vu, Adr'an Uie, Sabin 
Ilie, Filipescu toacă în 
străinătate —, STEAUA a 
confirmat din nou valoa
rea, decizia sa de a lup
ta pe întreaga durată a 
partidei cu P.S.G. pentru 
victorie. Așa a făcut re
cent Ia Sofia, așa a pro
cedat miercuri seara, la 
București în fața unei e- 
chipe titrate din Europa, 
Paris Saint-Germain.

I Meciul a început bine 
pentru steliști: au reușit 
să „țină" jocul la mijlo
cul terenului, de unde au 
declanșat acțiuni la poar
ta lui Revault. Din păca
te, militarii au abuzat de 
trimiteri ale balonului la 
înălțime, ce au avut șan
se reduse în fața masi
vei apărări franceze. To-

1 tuși, steliștii puteau des
chide scorul în două oca
zii. A venit însă minutul 
19. La unul dintre ata
curile mai periculoase ale 
oaspeților, apărarea noas
tră n-a marcat cu stricte
țe pe atacanții adverși și 
Guerin înscrie cu prea 
mare ușurință primul gol 
al meciului, 0—1. Golul a 
mai tăiat din avântul ti
nerilor elevi ai lui Stoichi- 
ță. Acțiunile lor rapide din 
primul sfert de oră au scă
zut parcă din intensitate, 
pericolul la poarta adver
să s-a redus.

La reluarea partidei s-a 
văzut intervenția din timpul 
pauzei a antrenorului Mi
hai Stoichiță și du început

1t=3E=3E=l£=3E=3!=3l=3I=!I=>£=3C3£=iî=â£=S

Avancronică fotbalistică
întrucât reprezentativa 

noastră de fotbal va în
tâlni la 20 august echipa 
similară a Macedoniei, în 
preliminariile C.M., forma
țiile noastre din Divizia 
A se află într-o pauză 
competițională.

Reprezentantele noastre 
în eșalonul al doilea, Cor- 
vinui Hunedoara întâlneș
te sâmbătă, în etapa a Il-a 
pe teren propriu pe ARO 
Câmpulung, ce a reușit să 
învingă pe Poli Timișoara 
(una dintre pretendentele 
la titlu), și vine la Hune
doara pusă pe fapte mari. 
Numai că și elevii lui Ro- 
mică Gabor sunt animați 
de dorința de a obține toa
te punctele puse în joc. Noi 
credem în victoria Corvi- 
nului. Vega Deva se de
plasează la Minerul Mo- 
tru, unde gazdele rareori 
sunt îngenunchiate. Silviu 
Lung — antrenorul Mine
rului, are la dispoziție în
tregul lot, cei plecați pe 
la diferite echipe s-au re

să-și pună „amprenta» mai 
serios pe mobilizarea echi
pei „bătrânii" Lăcătuș și 
Rotariu. ȘI după numai 
9 minute scurse din repri
za a doua, Lăcătuș intră 
în prim planul partidei : 
Reghecampf trimite cu ma
re putere balonul spre 
poartă, Revault respinge 
mingea în față. Lăcătuș □ 
interceptează și portarul 
francez ieșit la blocaj îl 
„aeață" pe Lăcătuș. Arbi
trul aflat în apropiere nu 
ezită și acordă 11 m. Trans
formă calm Rotariu, ți 
1—1.

Tribuna ia „foc". Și în 
min. 65 Maurice readuce 
în avantaj din nou pe 
francezi. 1—2. De această 
dată, românii nu mai ce
dează așa ușor inițiativa 
și în min. 70 esalează prin 
Denis Șerban (2—2)., după 
o fază lucrată de Lăcătuș- 
și autorul golului. Și cc 
în câteva rânduri părea 
greu se realizează în min. 
78: la o nouă acțiune a 
militărilor, tânărul Cătălin 
Munteanu (19 ani), cen
trează de pe stânga (ca la 
carte) și Lăcătuș din a- 
propiere îl învinge pe Re
vault, 3—2 ! A fost o bu
curie de nedescris în Ghen
cea. Steaua a spart ghea
ța : nu sunt francezii in
vincibili nici pentru ro
mâni 1 Stoichiță, după meci, 
nu a promis victoria Ia 
Paris, dar a spus că Stea
ua va juca fotbal de ca
litate și in deplasare.

STEAUA : Ilitli, Reghe- 
campf, Csik, Răchită. Naghi, 
Bacilf, Rotariu, Militaru 
(Cătălin Munteanu), Ro
tariu, Lăcătuș (Ilrib), Ro
șu (Ciocoiu) 

întors. Devenii s-au pre
gătit tot timpul săptămâ
nii, dar mai au de recu
perat la condiția fizică și 
omogenizarea formației.

In Divizia C — fostă 
„B“, seria a III-a,Minerul 
Certej va evolua în fața 
suporterilor săi la Certej 
în compania Petrolului Ți- 
cleni. Antenorul Ioan Pet- 
eu, conducerea clubului 
merg pe cartea atacului 
și deci vizează victoria. 
Și în prima etapă la Sla
tina, minerii au dominat 
partida, au fost mai buni 
dar au Învins.. gazdele 
Deci, ne așteptăm lâ un 
meci bun al Minerului Cer
tej, care să satisfacă spec- 
tatorii și să la aducă și 
cele trei puncte.

Duminică, gong în Di
vizia D — fostă Divizie G 
— faza județeană. Toate me
ciurile (la seniori) încep 
Iâ ora 11, iar de la ora 9 
juniorii — tineret.

SABIN CERBU
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Mesaj de Ziua |
1 Metalurgistului t

Cu prilejul sărbătoririi în 15—16 august?
* a tradiționalei Ziua Metalurgistului, Consiliul i 
îdc administrație a S.C. SIDERURGICA S.A.Î 
ț Hunedoara urează tuturor salariaților săi, pre-1
* cum și partenerilor din domeniu și din alte ra-
* muri, sănătate, prosperitate, încredere în viitor
2 și fericire 1 j

Prestigiul oțelului Iiunedorcan, tradiția și f 
i forța sa economică s-au consacrat și se bazează | 
pe valorile cele mai inoxidabile : inteligența și 
competența, devotamentul și spiritul perfor- f

* mant ale celor ce plămădesc metalul. Nu uităm* 
■ că valuta forte rămâne, neperisabilă între toate, f

Omul de calitate. |
Avem o strategie judicios elaborată și dejaț 

concretizăm eșafodajul vital pentru relansarea^ 
siderurgiei hunedorene, nu doar în perspectivă ’ 
industrială românească, ci și în perspectivă* 
mondială.

Spiritul performant, ingineria modernă și* 
aspirația noastră spre o Societate modernă, con- * 

( curențială, puternică, ne dau puterea să privim * 
cu optimism în perspectiva imediată și pe ter-* 
men lung.

De aceea, împreună, vom avea ceea ce me- * 
i rităm, dacă dorim cu dăruire, perseverență și ‘

* sinceritate binele celor harnici (buni).
., Tuturor, sărbătoare fericită, plăcută și mult' 

succes ! r
Ing. GHEORGHE POGEA, 

manager general, 
Președinte al

Consiliului de administrație

JVJMVWV.VWWWWWJVVWWWWWWVWWWVWWWUV

ii Dragi hunedoreni, !
Cu prilejul Zilei Metalurgistului, urăm tuturor-’ 

[ i membrilor de sindicat, precum și familiilor lor, câtf
■ I și partenerilor noștri, multă sănătate și optimism,
[ j bucurii și prosperitate. •[
[! Sunteți invitați cu toții să participați, în zilele %
■ [de 15—16 august, la sărbătoarea noastră, care vă oferă f 
'(■un program recreativ plăcut, reconfortant, în spațiul5

(
natural al lacului Cinciș. 5

Președinte Sindicat „Siderurgistul" 5 
PETRU VAIDOȘ J

rfVWWWWWWWrfWWSW.-. . .................. .. ............... . .

Calendarul 
manifestărilor 
dedicate Zilei 

Metalurgistului—’97
VINERI, 15. 08. 1997
• Ora 10,30 — 11,00 — 

muzică de promenadă — 
prezintă Fanfara Sindi
catului „Siderurgistul".

ij • Ora 11,00 — 13.00 — 
muzică și dansuri popu
lare — prezintă forma
țiile Sindicatului „Side- 
rurgistul".

• Ora 11,30 — auto
grafe hunedorene — scri
itorul Eugen Evu.

• Ora 11,30 — 12,30 — 
CROS PE ȘOSEA — con
curs deschis tuturor ca
tegoriilor de vârstă.

• Ora 13,00 — 19,00 — 
divertisment muzical — 
înregistrări transmise prin 
stația de amplificare.

• Ora 19,00 — 22,00 — 
discotecă in aer liber.
SÂMBĂTĂ, 16. 08. 1997

l • Ora 11,00 — 13,00 — 
J program de divertisment

— prezintă formațiile de

muzică ușoară și dansuri 
de societate ale Sindica
tului „Siderurgistul".

• Ora 11,30 — 13,30 — 
CONCURS DE ORIEN
TARE TURISTICA.

• Ora 13,00 — 19,00 — 
divertisment muzical — 
înregistrări transmise prin 
stația de amplificare.

• Ora 19,00 — 22.00 — 
discotecă în aer liber.

DUMINICĂ, 17. 08.1997
• Program la alegerea 

participanților.
Transportul la zona de 

agrement CINCIȘ pentru 
zilele de 15, 16 și 17. 08. 
1997 este asigurat gratuit > 
cu autobuze după urmă- ’ 
torul program : \

Plecare spre Cinciș — t 
Hotel Rusca — între o- J 
rele 8,00 — 10,00. \

Plecare spre Hunedoa- i 
ra — Baza de agrement ’ 
Cinciș — intre orele ) 
18,00 — 20,00. \

Miniexpoziție organizată, ad-hoc, de către participanții la lucrările de 
paleontologie de la Sînpetru.

Din agenda 
Consiliului local

La începutul acestei 
săptămâni (luni, 11 au
gust), • consilierii hunedo
reni s-au întrunit în 
cadrul unei noi ședințe 
ordinare . a Consiliului 
local. Spre deosebire de 
precedenta ședință, în 
urma căreia au fost adop
tate nouă hotărâri, de 
data aceasta pe ordinea de 
zi au fost înscrise patru 
proiecte de hotărâri, a- 
doptate în final. Acestea 
vizează valorificarea prin 
vânzare la licitație a pa
trimoniului fostului (3.A.P. 
Răcăștie ; transmiterea cu

plată a unor spații <3- 
merciale, aflate în admi
nistrarea Consiliului locala 
către actualii chiriași i 
prețul de vânzare a 
ilustratelor „Castelul Gop- 
vineștilor" și, nu în ulti
mul rând. Festivalul 1&. 
temațional de folclor 
„Sarmizegetusa”, a căruț 
ceremonie de închidere a 
fost găzduită, între timpș. 
de municipiul de pe Cer
na (respectiv alocarea din 
bugetul local a sumei de 
10 milioane pentru onv 
ganizarea acesteia).

■••••«•••••••«••••••••a««««•;

Iluminat public
Iluminatul public pe 

partea stângă a bdulul 
Dacia — între Rusea și 
intersecția cu strada Mu
reșului —, a fost refăcut 
după o întrerupere de 
qirca 10 ani.

Repunerea în funcțiu
ne a rețelei a fost realizată 
de către Primărie în co

laborare cu FRE șl con- 
feră trecătorilor prin zonfi 
mai multă siguranță, In 
special pe timp de noap
te.

1

LUCRĂRI DE
PALEONTOLOGIE
Timp de trei săptămâni, 

în perioada 12—30 iulie 
a.c., ia Sînpetru s-au 
efectuat lucrări de paleon
tologie, la case au parti
cipat specialiști din Ita
lia, SUA și elevi din 
Deva. Acțiunea s-a 
desfășurat sub directa 
coordunara a secției de 
specialitate din cadrul 
Muzeului Civilizației Da
cice și Romane Deva. 
Așa cum menționa unul 
dinftre elevii participant! 
la aceste lucrări, săpă
turile efectuat® au scos 
la iveală bucăți de cra
niu, de omoplat și dinți 
a căror vechime este 
apreciată la milioane de 
ani.

Restructurarea, /\

111 minerit ATENȚIE 
CUM CIRCULĂM I

plutește în ceață
versarea carosabilului, 
depășirea bicicliștilop șl 
căruțelor.

la 
a

manifestat neatenție la e* 
fectuarea depășirii. i

— Dlc Gheorghe Curcă, 
sunteți liderul „Sindicatu
lui Liber 22 Decembrie" 
de pe platforma minieră 
Teliuc. La ordinea zilei o 
problemă acută este re
structurarea domeniului mi
nier. Cum vedeți acest 
fenomen ?

— Deși s-a vehiculat de 
câteva luni ideea restruc
turării mineritului, de că
tre executiv. în zona noas
tră, nici până In prezent 
nu există o idee clară ce 
înseamnă aceasta. Ordo
nanța nr. 9 a Guvernu
lui a creat o stare de con
fuzie, .de teamă și incer
titudine, iar oamenii sunt 
extrem de speriați. Nu se 
specifică foarte clar ce se 
va întâmpla, anume și 
în ce condiții se poate be
neficia de prevederile or
donanței, situație în care 
noî am făcut mai multe

-î-*-* * -* • *
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clari- 
de la 
săptă- 
clari-

demersuri pentru a 
fica lucrurile. încă 
începutul acestei 
mâni, pentru a se 
fica anumite prevederi ale
ordonanței, am înaintat 
prin forurile noastre supe
rioare mai multe adrese 
prin care solicităm ela
borarea unui program real 
al procesului de reformă.

— Cc vizează reforma, 
mai exact la Teliuc, sub 
aspectul forței de muncă ?

— Noi înțelegem restruc
turarea în minerit prin 
promovarea de tehnologie 
competitivă și prin diri
jarea personalului care 
nu-și găsește obiectul mun
cii către alte activități.

Ordonanța de urgență 
care a fost elaborată de 
guvern a adus oamenii în- 
tr-o stare de nesiguranță. 
Zi de zi nu se discută altce
va decât despre situația lo-

curilor de muncă. Nu es
te exclus ca prin aplica
rea programului de restruc
turare să-și piardă 
cui de muncă 400—500 
salariați.

— Sunteți de acord 
restructurarea ?

— Bineînțeles. Altă 
luție nu există, dar nu în 
condițiile actuale. Este ne
voie de o linie 
un program de 
sie a forței de 
protecție socială 
finit

Solicităm mal mult 
sprijin pentru zona noas
tră din partea Prefecturii 
județului Hunedoara. Pre
fectul județului Pompiliu 
Budulan să mai lase Va
lea Jiului pentru că ju
dețul Hunedoara nu în
seamnă numai Valea Jiu
lui. Să-și facă drum și 
timp și pentru noi.

lo
de

cu

so-

clară, cu 
recon ver- 
muncă și 
bine de-

De la Serviciul Poliției 
Rutiere al municipiului Hu
nedoara am fost informați 
că, în ultima perioadă de 
timp, numărul accidentelor 
de circulație în medinl ru
ral ă crescut îngrijorător. 
Numai în decurs de trei 
zile (5—8 august) și pe ra
za municipiului s-au petre
cut două evenimente solda
te cu urmări nedorite — 
un mort și un accidentat 
grav.

în primele șapte luni ale 
anului, la Serviciul Poliției 
Rutiere, au fost înregistra
te 19 accidente, în Urma 
cărora și-au pierdut viața 
5 persoane, iar alte 16 au 
fost grav rănite.

Având în vedere situația 
alarmantă înregistrată nu
mai în acest an, Serviciul 
Poliției Rutiere al muni
cipiului Hunedoara reco
mandă conducătorilor auto 
și pietonilor să manifeste 
mai multă prudență la tra-

TRAVERSARE 
FATALĂ

UN NECAZ NU 
VINE SINGUR

I
Adam Florea, de 64 de 

ani, din Peștișu Mic, a fest 
accidentat mortal tn ziua 
de 5 august a.c. de către 
autovehiculul 1 HD 6228, 
condus de către Mircea 
Farcaș.

Accidentul s-a produs lâ 
depășirea unei alte mașini, 
timp în care viitoarea vic
timă s-a angajat în tra
versarea șoselei fără să se 
asigure. Din analizele efec
tuate a rezultat că victima 
era sub influența alcoolului, 
iar conducătorul auto a

Se spune că un necaz nu 
vine singur, lucru de altfel 
mereu întâlnit In viața cm 
tidiană. La plecarea de la 
priveghi, de la consăteanul 
său Adam Florea în noap
tea de 7/8 august a.c., Io- 
nel Hărău, de 77 ani di» 
Peștiș, a fost accidentat 
grav de către autovehicu
lul 2 HD 7490, condus do 
Cezar Iulian Burtă. Din 
primele cercetări a reieșit 
că atât victima cât șl con
ducătorul auto se aflau sub' 
influența băuturilor alcoolic' 
ce. ✓ 

X
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Pagină realizată de 
GEORGETA B1RLA și

CORNEL POENAR
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■ Drum în amurg
larași prin lacrimi trec stelele 
și noi iarăși le sfărâmăm,

1 cu tălpile proaspete, abia răsărite din vechiul ulcior; 
IAm venit, păsărilor 1

Am venit de la muncă !
Ziua toată ne-am izbit gândul, 
de tâmplele plăpânde ale sticlei.- 
Unde sunteți, păsărilor ?.

Personajul literar ca temă de discuție

am fi deștepți 
fi o mare plic- 
mai așteptăm,

MÂNU, Petro-

PAGINII

Plouă, copii!
Iarăși or crește râuri 
Și timpurile uitate 
or naște iarăși primăveri 
Plouă, copii cu buze uscate ! 
Din primăveri ieși-vor frunzele, 
Din frunze, clipele, 
Din clipe, îngerii.
Plouă, copii cu ochii săra ți I 
Plouă... cu pâine sărată...

Copii, alergăm prin grădina 
cu flori de beton.
Crește minutul copt pe umbrele picioarelor ; 
Ne mușcă de călcâi..,
Fugiți, să nu ne-ajungă nopțile, 
hulpavele, tăcutele...
Fugiți mai repede, copii, 
nebuni, râzând grădinilor, 
cu hohot de beton...
Unde sunteți voi, copiilor, 
subțirilor, cuminților ?

ROXANA SICOE-TIREA

Doar aparent această 
carte, semnată de unul 
dintre cei mai constanți 
și mai interesanți comen
tatori literari nu poate 
.stârni curiozitatea, fiindcă 
trebuie avut în vedere un 
ansamblu ideatic extrem 
de bine populat de indivi- 
dualități-personaje create 
de scriitori. De aceea, 
LUMEA PERSONAJULUI 
constituie, de fapt, o des
chidere — eficientă, aș zice 
—• către un angrenaj com
plex pus în funcțiune de 
artistul creator. Sigur, nu 
voi intra în cine știe câte 
detalii, pentru că materia
lul este vast, însă niște 
trimiteri la „specialiștii li
terari" care s-au ocupat de 
„caz" cred că sunt nece
sare. Astfel, pentru a fixa 
cât de cât locul, importan
ța și contextul în care se 
înscrie o asemenea crea
ție, să apelăm, deci, la bo
gata bibliografie utilizată 
de Vasile Popovici pentru 
realizarea studiului. Insă 
acest lucru este recoman
dabil în primul rând pen
tru specialiști... Cititorul 
are nevoie doar de câteva 
repere care să-l incite și 
să-l introducă într-un do
meniu de cercetare litera
ră ceva mai aparte. Cele 
câteva tipuri de personaje 
despre care se comentează 
în carte nu sunt neapărat 
definitorii și reprezenta-

tive pentru literatura ro
mână sau cea universală, 
dar constituie pentru ci
titor motive de meditație 
asupra unui alt fel de a în
țelege personajul și feno
menul literar, și de a se 
apropia de ele. Văzută 
problema din acest punct 
de vedere, autorul ne pune 
la îndemână câteva „chei” 
foarte interesante. Eficien
ța respectivului demers

romanul polifonic, p. 196). 
Și, în sfârșit, la Persona
jul monologic, este anali
zat Personajul-peisaj în 
opera lui Honore de Bal
zac, p. 212. Observăm axa 
personajului Tri-, Di- și 
Mono- (-logic) pe care a 
fost construit întregul eșa
fodaj al cărții. Analizarea 
fiecăruia în parte l-a con
dus pe V.F*. la câteva con
statări și concluzii care

B

Vasile Popovici: LUMEA PERSONAJULUI 
O sistematică a personajului literar. 

Editura Echinox, Cluj - Napoca, 1997

poate să înceapă cu gru
parea autorilor având 
drept argument câte un 
set de personaje... Astfel,

Personajul 
cuprinși: 

lui Slavici 
interioa-

la capitolul 
triologic sunt 
Slavici (Lumea 
și transparența 
ră, p. 18); Tolstoi (La tea
tru cu Anna Karenina, p. 
91); Sadoveanu (Deliciile 
exhibării,, p. 121); Rebrea- 
nu (Mic excurs printr-o 
lume opacă, p. 140); Marin 
Preda (Viața ca o scenă, 
p. 151). Vine apoi la rând 
Personajul dialogic, capi
tol în care vom întâlni sau 
re-întâlni eroi din opera 
lui Andre Gide (Falsifica
rea prin dialog, p. 172) j 
Mihail Bahtin (Eroul în

vin să completeze aria do 
cunoaștere a publicului iu
bitor de literatură de gen. 
Aflăm, de exemplu, că 
„Povestitorii lui Sadovea
nu sunt ei înșiși artiști" 
(p. 130); că „Personajul 
lui Gide se întreabă, se 
definește și se redefinește 
printre celelalte persona
je, nereușind să ajungă la 
o certitudine" (p. 178) ■ iar 
printr-o mutare aproape 

. spectaculoasă, V.P. ne in
dică un duo din literatura 
universală foarte intere
sant : „Emma Bovary și 
Anna Karenina I Dacă 
Flaubert a avut tăria să 
înfrunte pericolul univer
sal, recunoscându-se în 
Doamna Bovary, Tolstoi,

Desen de

O COMPORTARE 
APRECIATĂ

La Festivalul interna
țional „Hora", desfășurat 
recent la Muzeul Satului 
București, au participat șl 
taraful și soliști instru
mentiști de la Clubul Co
piilor și Elevilor Hune
doara. Taraful de muzică 
populară, dirijat de învă
țătorul Nicolae Herepean, 
a avut o comportare foar
te apreciată în cadrul fes
tivalului, fiind răsplătit 
pentru evoluția sa cu Pre
miul special al juriului. 
Foarte bine s-a prezentat 
ia festival și tânărul tara- 
gotist Cornel Goleșie, pri
mind mențiune pentru in
terpretare instrumentală.

Dincolo de premiile ob- 
t ținute, care le răsplătesc 
buna pregătire și confirmă 

■ talentul interpretativ, a- 
1 ceste recunoașteri sunt o 
• certitudine pentru evolu
ția ulterioară a tarafului 
și tânărului solist instru
mentist. (V.R.)

PAULINA POPA

POȘTA
ROMICA SASSU, GJeoa- 

giu - Băi. Citiți multă, foar- 
tă multă poezie contempo
rană. Vă asigur că vă va 
folosi, pentru că talent 
aveți...

NELUȚA APETREI, O- 
răștie. Mai trimiteți cel pu
țin 5 poezii de nivelul ce
lei care ne-a parvenit și 
discutăm despre publicare, 
în rest, vacanță plăcută !

DANIEL VASILONI, Pui. 
Facem și noi ce putem și 
ce ne permite spațiul. în 
cazul dvs nu ne permite

gramatica. E cu totul alt
ceva.

MARIANA, Loco. Ei, de 
ce vă supărați ? Printre ge
nii mai există și muritori 
de rând, chiar mediocrități. 
Dacă toți 
cred că ar 
tiseală. Vă 
cu noutăți.

VASILE 
șani. Textele dvs fiind a- 
proape ilizibile, nu se pu
ne problema publicării. 
Dactilografiați-le și mai... 
povestim.

Teatrul „Ion D. Sîrbu“ din Petroșani. Foto ANTON SOC ACI

...... . .. ...................... ...... ...... rț ———

colosul Tolstoi, nu a spus 
niciodată: „Anna sunt eu 
însumi" (p. 93). în cazul 
personajelor din opera lui 
Slavici, lucrurile sunt ceva 
mai complicate, însă pro
blema nu este de nerezol
vat, autorul creându-i o 
aură de primordială com
plexitate într-o ordine sta
bilită ad-hoc totuși. în ori
ce caz, pentru a clarifica 
lucrurile în câmpul idea
tic al autorului, să-i dăm 
chiar lui cuvântul: „Ara 
încercat, în fiecare moment 
al conceptualizării, spune 
el, să nu dau credit nid l 
unui punct de vedere până 
nu i-am examinat impli
cațiile. Dar, întâi de toa
te, am acordat prioritate 
concretului, într-un efort 
de pliere la configurația 
lui" (p. 15). Este o discre
tă și, poate, necesară pro
fesiune de credință, 
urmându-i gândul, să 
chei această prezentare 
un frumos citat-joc de 
vinte-idei; cuprinzător 
semnificativ: „Nu există
valență a dialogicului pe 
care triologicul să n-o poa
tă prelua. Prin 
cerea factorului 
gic, triologicul nu limitea
ză expresia dialogicului. ci 
dimpotrivă încarcă aceas
tă expresie de o tensiune 
dramatică necunoscută". 
Lectură plăcută !

Si, 
în- 
cu 

cu-
♦i

introdu- 
monolo-

DUMITRU IIURUBĂ

FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE 
CULTURĂ ȘI ȘAH 

perioada 20—27 au- 
1997, în localitatea

în 
gust 
■Roșieni (jud. Olt), se va 
desfășura cea de-a XII-a 
ediție, umanitară, a Fes
tivalului Internațional de 
cultură și șah „Mihai E- 
minescu", care include trei 
manifestări : concursuri in
dividuale de șah, campio
natul de șah pe familii și 
Săptămâna1 culturii și spor
tului din Roșieni. In ca
drul acestor activități cul
tural-sportive se vor rea
liza : defilarea participan- 
ților (pe județe și pe țări), 
un film al festivalului, 
expoziții și concursuri cul
turale, un spectacol de 
varietăți cu surprize ș.a.

La Librăria „Gheorghe 
Lazăr“ Deva au fost adu
se recent, direct din ma
gazia Editurii Orizonturi 
București, mai multe ti
tluri de cărți din seria 
„Best-seller-urile ultimului 
deceniu” (Cărțile au pre
țuri accesibile).

Dintre titlurile existen
te în librărie amintim:

— „Tenacitate"
— „Din nou 

(continuare a 
„Tenacitate")

— „Fiica lui 
voi.)

„Până ne

Conform precizărilor fă
cute în nr. 4 al Revistei 
de cultură și educație ' 
„Lumina pentru toți” din 
Roșieni, festivalul „este des» , 
chis tuturor categoriilor de 
șahiști, de la orașe și sa- ; 
te, de orice vârstă și pre
gătire". Nu se percep taxe 
de înscriere, cazarea și 
masa se plătesc preferen- , 
țial, făcându-se reduceri 
pentru zone geografice și I 
vârstă, pentru membrii de 
familie prezenți și pentru 
însoțitorii de grupuri de 
20 de membri (plus gra
tuități totale pentru anu
mite categorii) Invitații 
sunt așteptați în Caracal 
în ziua de 19 august. (G.B.)

ÎN LIBRARII
rile americane — cum se 
specifică pe copertă) sunt 
volumele :

— „în al nouălea cer".
— „întâlniri întâmplă

toare".
Barbara Taylor Bradford 

este prezentă cu cartea
— „Iubiri vinovate".
Dacă titlurile amintite 

sunt reeditări, iubitorii de 
literatură 
găsi și o 
la Editura 
ba despre 
Vincenzi 
voi).

Foarte 
ționarul 
Editura 
Oradea, 
ditură mai sunt și alte cărți 
cu specific religios. (V. 
ROMAN).

în Paradis'1 
romanului

Mistral1* (2

vom reve-

„îndrăgostiții”
Toate aceste romane sunt 

scrise de Judith Krantz.
Sub semnătura Danielle 

Steel (Numărul 1 în topn-
..... ÂWAWÂ

-

beletristică pot 
noutate, apărută 
Miron. Este vor- 
cartea Iui Penny 
— „Dilema” (3

căutat este ,JJic- 
Biblic", tipărit de 

Cartea Creștină 
De la aceeași e-
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LUNI, 18 AUGUST
T V R 1

13,00 Secretele nisipului (s/r); 14,00 Știri;
14,10 Șeicul (s/r); iO,00 D.a.; 15,30 Em. în 
limba maghiară; 17,05 Specialitatea casei 
(s); 17,35 Timpul Europei; 18,00 Tele-estival 
Camei Planet. Transmisiune directă de la 
Olhap; 19,00 Sunset Beach (s); 19,50 Agenda 
Muzelor; 20,00 Jurnal; 21,00 Baywatch (s) 
122.00 In fața dv. ; 23,00 Canary Wharf (s); 
2130 Jurnal; 23,50 Revista de istorie; 0,31) 
Rock Lsve-

T V R 2
1340 Tribuna partidelor parlamentare;

13,30 Conviețuiri; 14,30 Ce bine e acasă! 
fs); 15,00 Știri; 15,10 Știri bancare și bursie
re; 15,30 D.a.; 16,00 Secretele nispului (s); 
17,00 Șeicul (s); 18,00 Puterea, pasiunea (s); 
19,00 Exercițiu de admirație (do); 20,00 Tea
tru TV: „Idolul ți Ion Anapoda" de G. M. 
Zamfirescu; 22,10 Despre biografia ideii de 
literatură; 22,30 Ultimul tren (dezb.); 0,00 
TVM Mesager; 0,30 Canțonete la malul 
(nării.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,00 Un câine cu 

imaginație (s/r); 9,30 Controverse istoric» (r); 
10,00 Viața în trei (*); 10,35 Pnntre rânduri 
(rk 11,25 Dincolo de lege (f/r); 13,10 Model 
Academy (s); 13,35 D.a ; 14,00 Știri; 14,10 
Teleshopping; 14,20 Lumină călăuzitoare (s); 
16,05 Răscoala din Munții Alegani (w. 5UA); 
16,50 Iluzii (s); 17,40 Intre prieteni ; 18,20
D.a.; 18,45 Telerebus; 19,20 Știri; 19,30 A" 
londra (s); 20,30 Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Posedatul (thriller SUA); 
23,20 Știrile nopții; 23,30 .Matrix (s); 0,20
Kassandra (s).

o-rt
PRO TV

740 Ora 7, bună dimineața I ; 9,00 Sport 
ia minut; 9,15 M.A.S.H. (s/r); 9,45 Tânăr ș. 
n«m tit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire (s/r); 
11^5 Capcana timpului (s); 12,00 Confrun- 
(firile celui de-al ll-lea Război Mondial (do); 
13.00 Procesul etapei (r); 14,30 lumea, tilmu- 
lui; 15,00 Matlock (s); 15,50 Sport pe p! ța; 
1640 Tânăr ți neliniștit (s); 16,45 Șoapte 
dă* ■fiiaS’e (s); 17.3‘ Zona Crepusculara (s);
18,20 Sport la minut; Știri; 13,35 Cine este 
ț’eful? (s); 19,00 Știi și câștigi!; 19,30 Știri; 
20,00 Poveste din Bronx (dramă SUA); 22,00 
Știri; “22,05 Familia Bundy (s); 22,30 Viața 
ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,20 Prima pa
gină; 23,30 La limita imposibilului (s); 0,15 
Geiterația PRO; 1,15 Film erotic.

MARȚI, 19 AUGUST
T V R 1

6,00 România : ora 6 fix ! ; 8,30 D.a. (r);
100 TVR Cluj N. ; 10,00 Știri; 10,05 TVR 
îâți; 11,00 TVR Timiș.; 12,00 Știri; 12,05 
Credo (r); 13,05 Secretele nisipului (s/r); 
14,00 Știri; 14,10 Șeicul (s/r); 14,55 Bursa in
vențiilor (r); 15,05 D.a. ; 15,30 Ecdesiast
’97; 16,00 Em. în limba maghiară; 17,00 Știri; 
3(7,05 Specialitatea casei (s); 17,35 Medicina 
pentru toți; 1840 Tele-cstival Camei Planet; 
19,00 Sunset Beach (s); 20,30 Jurnal; 21,00 
Elisa, viața, mea (dramă Spania); 23,15 Ca
nary Wharf (s); 23,35 Jurnal; 23,50 Univer
sul cunoașterii. Există marțleni ?

T V R 2
7,48 itinerar turistic; 8,00 D.a. ; 8,30 Ca

nary Wharf (s/r); 9,00 Echipa de intervenție 
(s/r); 10,00 Cu ochiin 4 (r); 10,45 Cultura 
in lume (r); 11,30 Știri; 11,35 Sunset Beach 
(s/r); 12,30 Frumoasa și Bestia (s/r); 13,15
Biserica satului; 13,25 Știri; 13,3 Convie
țuiri; 14,30 Ce bine e acasă ! (s); 15,10 Știri 
bancare și bursiere; 15,3L Da.; 16,00 Se
cretele nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 17,50
Știri; 18,00 Putorea, pasiunea (s); 19,00 Op
țiuni; 20,00 Românii de lângă noi; 20,25 
Fotbal i România - Macedonia (tineret) (d);
22,30 Ce-i de făcut ? (dezb.); 23,30 Arhive 
românești; 0,00 TVM. Mesager; 0,30 Meri
dianele dansului.

ANTENA 1
6,30 Tele Dimineața; 9,00 Intre prieteni 

(r); 9,40 Viața în trei (s); 10,15 Iluzii (s/r); 
1145 Posedatul (f/r); 12,50 Medalion; 13,10 
Model Academy (s| ; 14,00 Știri; 14,20
Luminfi călăuzitoare (s); 15,10 Viață dublă 
(s.p.ț; 16,10 Madison (s); 16,50 Iluzii (s);
17,40 Dosarele Antenei 1; 18,20 O echipă 
far'astică (d.a.); 18,45 Telerebus; 19,20 Știri;
19.30 Alondra (s); 20,30 Observator; 21,15 

Din lumea afacerilor; 21,30 Justiția mafiei 
(f.a. SUA); 23,10 Știri; 23,20 Matrix (s); 0,10 
Kassandra (s).

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

la minut; 9,15 M.A.S.H. (s); 9,45 Tânăr ți 
neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Aventu
rile lui Brisco County (s); 13,00 Profesiunea 
mea - cultura; 14,30 D.a.; 15,00 Matlock 
(s); 15,50 Sport pe plajă; 16,00 Tânăr și ne
liniștit (s); 16,45 Șoapte de iubire (s); 17,30 
Arca lui Noe (s); 18,15 Sport la minut; 18,35 
Cine este șeful? (ș); 19,00 Știi și câștigi!
19.30 Știri; 20,00 Chicago Hope (s); 21,00
Secrete de familie (s); 21,50 Știri; 22,00 Fa
milia Bundy (s); 22,30 Viața ca în filme (s); 
23,00 Știri; 23,30 La limita imposibilului (s); 
0,15 Generația PRO.

MIERCURI, 20 AUGUST
T V R 1

6,00 România ■ ora 6 fix !; 8,30 D.a. (r); 
9,00 TVR Cluj-N.; 10,00 Știri; 10,05 TVR 
lași, 11,00 TVR Timiș.; 12,00 Știri; 12,05 
Sensul tranziției (r); 12,55 Microrecital Car
men Stanciu; 13,05 Secretele nisipului (s/r); 
14,00 Știri; 14,10 Șeicul (s/r); 14,55 Burta
invențiilor (r); 15,05 D.a. ; 15,30 Ecoturism; 
16,00 Pro Patria; 17,00 Știri; 17,05 Specia
litatea casei (s); 17,35 Magazin sportiv; 
18,00 Tele-estival Camei Planet; 19,00 Sun
set Beach (s); 20,00 Jurnal; 20,35 Fotbal : 
România - Macedonia (d); 22,35 In flagrant; 
23,05 Canary Wharf (s); 23,30 Jurnal; 23,50 
Cultura în lume; u 30 întâlnirea de la mie
zul nopții.

T V R 2
7,00 Itinerar turistic; 8,00 D.a.; 8,30 Ca

nary Wharf (s/r); 9,00 Elisa, viața mea (f/r); 
11,00 Medicina pentru toți (r); 11,35 Sunset 
Beach (s/r); 12,30 Perla Coroanei (s/r); 13,30 
Em. în Ib. maghiară; 14,30 Ce bine e aca
să ! (s); 15,00 Știri; 15,10 Știri bancare ți 
bursiere; 15,30 D.a. ; 16,00 Secretele nisipu
lui (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 Puterea, pa
siunea (s); 20,00 Frontiere de oțel (f. SUA);
22.30 Credo; 23,30 De la clasic la contem
poran; 0,00 TVM. Mesager; 0,30 Pagini mu
zicale de mare popularitate,

ANTENA 1
6,30 Tele Dimineața; 9,00 Dosarele An

tenei 1 (r); 9,40 Viața în trei (s); 10,20 Iluzii 
(s/r); 11,10 Justiția mafiei (f/r); 12,45 Meda
lion; 13,10 Model Academy (s); 13,35 D.a.; 
14,00 Știri; 14,20 Lumină călăuzitoare (s); 
15,10 Viață dublă (s); 16,10 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; 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 Cei trei muțche- 
tari (f.a. Franța); 23,15 Știrile nopții; 23,25 
Matrix (s); 0,15 Kassandra (s).

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

ia minut; 9,15 M.A.S.H. (s); 9,45 Tânăr ți 
neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire (s/r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Aventurile 
lui Brisco County (s); 13,00 Am întâlnit și 
români fericiți; 3,30 Lecția americană; 14,00 
Generația PRO; 14,30 D.a.; 15,00 Matlock 
(s); 15,50 Sport pe plajă; 16,00 Tânăr ți ne
liniștit (s); 16,45 Șoapte de iubire (s); 17,30 
Război în viitor (s); 18,15 Sport la minut;
18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi ți câș
tigi!; 19,30 Știri; 20,00 Vis criminal (f. SUA, 
ultima parte); 22,00 Familia Bundy (s); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,30 Lq 
limita imposibilului (s); 0,15 Generația PRO.

JOI, 21 AUGUST
T V R 1

6,00 România : ora 6 fix I; 8,30 D.a. (r); 
9,00 TVR Cluj N. ; 10,00 Știri; 10,05 TVR 
lași; 11,00 TVR Timiș.; 12,00 Știri; 12,05 
Cai de făcut ? (r); 13,05 Secretele nisipului 
(s/r); 14,00 Știri; 14,10 Șeicul (s/r); 15,00 D.a.;
15.30 Pompierii vă informează!; 15,45 Lege 
și fărădelege; 16,00 Conviețuiri; 17,05 Spe
cialitatea casei (s); 17,35 Bank-note; 18,00 
Tele-estival Camei Planet; 18,50 Tragerile 
Loto; 19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal ; 
21,00 Dr. Quinn (s); 21,55 Pariul Trio; 22,00 
Cu ochii-n 4; 22,45 La volan; 23,00 Canary 
Wharf (s); 23,30 Jurnal; 23,50 Un secol de 
cinema (do).

T V R 2
7,00 Itinerar turistic; 8,00 D.a.; 8,30 Ca

nary Wharf (s/r); 9,00 Planeta Cinema (r); 
10,00 In flagrant (r); 10,30 Ferestre spre lu
me (do); 11,00 America sălbatică (r); 11 35 
Sunset Beach (s/r); 12,20 Biserica satului (r);
12.30 Teleencidopedia (r); 13,30 Em. în Ib. 
germană; 14,30 Ce bine e acasă ! (s); 15,00 
Știri; 15,10 Știri bancare ți bursiere; 15,30 
D.a.; 15,50 La izvorul dorului; 16,05 Secre
tele nisipului (s); 17,00 Ceaiul de la ora 5 ;

19,00 Orizont cultural; 20,15 După bunul 
plac (f. Franța); 22,00 Mozaic sportiv; 22,3! 
Emisiune sportivă; 23,30 Media-Club; 0,00 
TVM. Mesager; 0,30 „Carnavalul* de Schu
mann.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,00 Totul despre 

Guvern (r); 9,50 Viața în trei (s/r); 10,25
iluzii (s/r); 11,10 Eghiloții reginei (f/r); 13,10 
Model Academy (s); 13,35 D.a.; 14,00 Știri;
14.20 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; 19,30 Alondra (s); 20,30 Observa
tor; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 Un 
polițist de închiriat (f.a. SUA); 23,10 Știri;
23.20 Matrix (s); 0,05 Kassandra (s).

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

la minut; 9,15 M.A.S.H. (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire (s/r);
11.15 Capcana timpului (s); 12,00 Beverly
Hills (s/r); 13,00 Față*n față...; 14,00 Sport 
extrem; 14,30 D.a. ; 15,00 Matlock (s); 15,50 
Sport pe plajă; 16,00 Tânăr și neliniștit (s);
16.45 Șoapte de iubire (s); 17,30 Hercule (sj;
18.15 Sport la minut; 18,35 Cine este șeful ? 
(s); 19,00 Știi și câștigi !; 19,30 Știri; 20,00 
Melrose Place (s); 21,00 Doctor în Alaska 
(s); 21,50 Știri; 22,00 Familia Bundy (s); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,30 La 
limita imposibilului (s); 0,15 Generația PRO;
1.45 Film erotic.

VINERI, 22 AUGUST
T V R 1

6,00 România i ora 6 fix !; 8,30 D.a. (r); 
9,00 TVR Cluj N.; 10,00 Știri; 10,05 TVR 
lași; 11,00 TVR Timiș.; 12,00 Știri; 12,05 
Media-club (r); 12,35 Din viața romilor; 13,05 
Secretele nisipului (s/r); 14,00 Știri; 14,10 
Șeicul (s/r); 15,00 D.a.; 15,30 Em. în limba 
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 Tezaur folclo
ric; 21,30 Eu și puștiul (f. SUA); 23,10 Reci
tal Nicoleta Nicola; 23,30 Jurnal; 23,50 Nopți 
la malul mării; 0,50 Dorință de femeie (f. 
Italia, 1988).

T V R 2
7,00 Itinerar turistic; 8,00 D.a. ; 8,30 Ca

nary Wharf (s/r); 9,00 Dr. Quinn (s/r); 10,00 
Universul cunoașterii (r); 10,40 Cartea cu 
povești (f/r); 11,35 Sunset Beach (s/r); 12,15 
Un secol de cinema (r); 13,30 TVR Cluj-N.; 
14,00 Pelerinaje; 14,30 Ce bine e acasă ! (s); 
15,00 Știri; 15,10 Știri bancare și bursiere;
15,30 D.a. 15,50 La izvorul dorului; 16,00 
Secretele nisipului (s); 17,00 Șeicu (s); 17,50 
Știri; 18,00 Puterea, pasiunea (s); 19,00 Pen
tru dvs, doamnă !; 20,00 Fantastic Star TVR 
Club; 21,00 Robingo 2; 21,40 Videocaseta ; 
22,00 Memento cultural; 22,30 Nocturna 
sportivă; 0,00 TVM. Mesager; 0,30 Sub cu
pola circului.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,00 Invitați la An

tena 1 (r); 9,50 Viața în trei (s); 10,30 Iluzii 
(sr); 11,20 Un polițist de închiriat (f/r); 13,10 
Model Academy (s); 13,35 D.a.; 14,00 Știri;
14.20 Lumină călăuzitoare (s); 15,10 Din lu
mea fotbalului; 16,00 Club Hawaii (s); 16,50 
Dragă profesore (s); 18,15 Telerebus; 19,20 
Știri; 19,30 Alondra (s); 20,30 Observator;
21.15 Din lumea afacerilor; 21,30 Un week- 
kend de pomină (co. SUA); 23,10 Știri; 23,20 
Ce-am făcut să merit asta ? (co. Spania) ;
1.15 Din lumea fotbalului (r).

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

la minut; 9,15 M.A.S.H. (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire (s/r);
11.15 Capcana timpului (s); 12,00 Apocalip
sul (s); 13,00 Divertis Show; 14,00 Genera
ția PRO; 14,30 D.a.; 15,00 Matlock (s); 15,50 
Sport pe plajă; 16,00 Tânăr și neliniștit (s);
16.45 Șoapte de iubire (s); 17,30 Xena, prin
țesa războinică (s); 18,15 Sport la minut;
18.35 Cine este șeful ? (s); 19,00 Știi și câș
tigi !; 19,30 Știri ; 20,00 Dosarele X (s); 21,00 
Fright Night (thriller SUA); 23,00 Știri; 23,30 
La limita imposibilului (s); 0,15 Zona Cre
pusculară (s); 0,45 Generația PRO; 1,00 II 
Deserto Rosso (dramă Franța/ltalia).

SÂMBĂTĂ, 23 AUGUST
TVR 1

7,00 Bună dimineața de la... lași ; 8,30 
Alfa și Omega; 9,00 Știri; 9,05 Serial pen
tru copiii Saîty; 9,50 Șapte note fermecate;
10.35 Partida de cărți (f. Italia); 12,35 Mork 
și Mindy (s); 13,00 America sălbatică (s) ; 
14,00 Știri; 14,15 Mapamond; 14,45 Pilula 
de râs; 15,00 D.a. ; 15,25 Universul straniu 
al lui Arthur C. Clarke (s); 15,50 Atletism; 
16,00 Fotbal: Steaua - Oțelul (d); 17,50 A- 
tletism; 18,00 Hollyoaks (s); 18,30 D.a.; 19,00 
Teleencidopedia; 20,00 Jurnal; 20,35 Săp

tămâna sportivă; 21,00 Savannah (s); 22,00 
Duelul vedetelor; 23,15 Știri; 23,20 Piața 
Spaniei (s); 0,15 Detectivul din Los Angeles 
(s); 1,05 Arena AS.

T V R 2
8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Pas cu pas. E- 

misiune de știință ; 9,30 Ajută-te singur ! ;
10,00 Mondo-Blitz; 11,00 TVR Cluj-N.; 13,00 
Actualitatea culturală; 13,30 Misterele Sankt 
Petersburgului (s); 14,30 Ce bine e acasă ! 
(s); 15,00 Știri; 15,10 Bursa invențiilor; 15,30 
D.a.; 15,50 La izvorul dorului; 16,00 Secre
tele nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 Se 
rata muzicală TV; 19,00 Jocuri oericuloase; 
20,00 Polițist la New York (f. SUA); 21,25 
Sâmbătă noaptea, dans (!); 21,45 Fot
bal. Super-cupa Italicii Juventus Torino - 
Vicenza (d); 23,30 Amara '97 - Festivalul «ie 
muzică ușoară pentru tineri interpreți; 24,00 
TVM. Mesager; 0,30 Jazz Alive.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,10 Alondra (s); 8,10 Tele- 

dimineața; IU,00 Viața in trei (s); 10,25 D.a.; 
10,311 Aventurile păsării spațiale (s); 11,15
Dragă profesore (s/r); Ij.UU Viața sâlbati 
că (s); 13,30 Orașele lumii (do); 14,00 Știri; 
14,2U Polițiști în misiune (s); 15,35 Lumea în 
care trăim 16,U0 Fir întins; 16,30 Club Ha
waii (s); l/,10 Misiune la Chicago (s); 18,00 
Spitalul universitar (s); 18,55 Nici o clipă de 
plictiseală! (s); 19,2U Știri; 19,30 Sirenele (s); 
20,3d Ooservator; 21,U0 Un trecut perfect 
(thriller-SF, SUA); 22,40 Știri; 22,50 Dragos
te cu nâbâdăi (s); 23,20 Hollywood top ten 
(s); 0,20 Beavis și Buthead (s); 0,45 Aphro- 
disia (s); 1,25 Sirenele (r).

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

8.30 Superboy (s., ep. 1); 9,00 Noile aven 
turi ale lui Flipper (s); 10,00 Deșerlul roșu 
(f/r); 11,55 Profesiunea mea, cultura; 13,U0 
Autor ! autor ! (f. SUA); 15,00 Rugby: F’-'ua 
Zeelandă - Australia; 16,30 Sport pe
16.45 Motor sport magazin; 17,00 Căiurte;
17.30 Walker, polițist texan (s); 18,15 Ade
vărul gol-goluț (s); 18,45 Te uiți și câștigi !;
19.30 Știri; 20.UU Karate Kid II (f. SUA); 
22,05 Străzile crimei (s); 23,00 Știri; 13,15 
Nemuritorul (s); 0,35 Sport la minut; 1,00 
Young Lady Chatterly I! (f.e.).

DUMINICA, 24 AUGUST
T V R 1

7,00 TVR Cluj-N.; 8,30 Lumină din lumi
nă ; 9,00 Știri; 9,05 De la Apenini la Anzi 
(s); 9,35 D.a. ; 10,00 Ala-Bala, portocala ! ; 
11,00 Viața satului; 12,30 Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea, Samantha? (s); 13,00
Serial de călătorii; 14,00 Știri; 14,15 Atlas;
14.45 Video-magazin ; 17,00 Star Trek (s); 
18,00 7 zile în România; 18,30 D.a.; 19,U0 
Robingo; 20,00 Jurnal; 20,35 Duminica spor
tivă; 20,50 Tragerile Loto; 21,00 Atitudini 
anglo-saxone (f. Anglia); 22,25 Teatrul ro
mânesc în lume; 22,55 Pariul Trio; 23,00 Știri; 
23,05 Camei Planet Olimp; 0,10 Festivalul și 
concursul național „Maria Tănase",

T V R 2
8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Emisiup e 

știință pt. tineret; 9,30 Ferestro desci.. . ; 
10,00 Leonard Bernstein prezintă: Concerte 
pentru tineret; 11,00 TVR lași; 13,00 Memo
ria exilului românesc; 13,30 Misterele Sankt 
Petersburgului (s); 14,30 Ce bine e acasă ! 
(s); 15,00 Știri; 15,10 Bursr invențiilor; 15,30 
D.a.; 16,00 Secretele nisipului (s); 17,00
Șeicul (s); 18,00 Serata muzicală TV; 19,00 
Sensul tranziției; 20,00 Rendez-vous la Ma
jestic (III); 21,00 Repriza a treia; 24,00 TVM. 
Mesager; 0,30 Sub cupola circului.

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

8,00 Fir întins (r); 8,30 Nici o clipă de plic
tiseală (r); 9,00 D.a.; 10,00 Animal show (s);
10.30 Un câine cu imaginație (s); 11,00 Mu
zică populară; 11,30 Controverse istorice; 
12,00 Emisiune religioasă; 12,30 Vedeta în 
papuci; 13,05 Divertisment (I); 14,00 Știri; 
14,05 Divertisment (II); 14,25 O femeie - un 
bărbat și jumătate; 14,50 Spitalul universi
tar (s); 15,35 Holyywood top ten (s); 16,50 
Club Hawaii (s); 17,15 Alertă pe plajă (s); 
18,00 Print rânduri; 18,55 Muppets show 
(s); 19,20 Știri; 19,30 Giulia (s); 20,30 Ob- 
servator; 21,00 Crimă cu premeditare (p, I, 
- thriller SUA); 22,40 Știri sportive; 23,00 
Dragoste cu năbădăi (s); 23,25 Fațetele ade
vărului (thriller, SUA); 1,20 Giulia (s/r); 2,10 
Romanță în orașul regilor (f. SUA).

P R O TV
7,00 Desene animate; 8,30 Fiica oceanu

lui (s); 9,00 Super Abracadabra; 11,00 De 
aceea există prietenii (f. SUA); 11,50 Sport 
pe plajă; 12,30 O căsnicie perfectă (s) ; 12,55 
Știri; 13,00 News Radio (s); 13,30 Banditul 
(s); 15,00 Automobilism: Formula 1 - Marele 
Premiu al Belgiei (d); 17,00 Lumea filmului;
17.30 Norocosul (s); 18,30 Beverly Hills (s);
19.30 Știri; 20,00 Strada Hanovra (f. Anglia); 
22,00 Fotomodelo (s); 23,00 Știri; 23,20 Re
vista presei; 23,30 Procesul etapei; 1,00 Te
leshopping.
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CEI DE-O APA ȘI-UN PĂMÂNT
— Die Dan V. Pichiu, 

sunteți binecunoscut ca 
?x—sportiv de performan- 
ă, legat de frumoasele 
unintiri ale alpinismului 
hunedorean, parte din 
el national. D« aseme* 
tea, pasiunea creației 
le arte plastice, pictură 
,i grafică Întregește un 
im deosebit, pasionat, 
mreciat în domeniu. în- 
irumați și activitatea 
cenaclului de art^ plastice 
il sindicatului „Siderur- 
’istul“, mereu energic 
ii r exigent.

Iată că, printre atâtea 
fante remarcabile, putem 
■numera și ideea cizelă
rii unor tineri în spor
tul orientării turistice...

— Cum vedeți, chiar în 
aceste zile, avem în
scrise în programul săr
bătorii „Zilei Siderur- 
gistului" din perimetrul 
Cinci; un concurs de 
orientare turistică, dotat 
cu trofeul „Cupa Side- 
rurglstul**... Am ajuns ta 
ediția a Vil-a... fn te
renul cartografiat de
mine, în 1983, după toa

te rigorile genului, an 
intervenit unele modifi
cări, așa că elaborez altă 
hartă specifică nouă. La 
concurs participă, după 
criteriul vârstelor, de la 
tineri, la mai puțin ti
neri. Activăm conform 
protocolului internațio
nal privind hărțile, ma
terializarea în teren a 
punctelor de control, ar
bitrajul, dispozitivele de 
plecare ți sosire etc.

—• Dar artele plastice, 
în acest program?

— în holl-ul clubului 
o expoziție personală da 
grafică, iar la nivelul de 
jos al aripii stângi, o 
expoziție selectivă, en 
lucrări în ulei pe pânză, 
aparținând cenaclului, în 
cadrul Taberei de la 
Cinciș...

Și In cazul dlui Dan 
V. Pichiu, se reconfirmă 
adevărul că jurul o- 
mului de mare suflet gra
vitează cel „de-o apă și- 
un pământ** cu el

EUGEN EVU
• • • • • *■••••

TOP AL DATORIILOR
Un top întocmit ad—

hoc al datornicilor cătra
RAIL Hunedoara pentru 
prestațiile realizate către 
ase pile de locatari a- 

în prim plan ci
fre leloc neglijabile. Așa 
se face că la finele pri
mului semestru al acestui 
an cuantumul oel mai 
mare al datoriilor II în
registrează următoarele 
asociații de locatari : A- 
sociația nr. 18 — 267 mi
lioane de lei. Asociația 
nr. 59 — 220 milioane de 
lei Asociația nr. 48 —
192 de milioane de lei. 
Asociația nr. 20 — 172 
milioane de lei. Asocia
ția nr. 3 — 163 mili
oane de Iei, asociațiile 
nr. 15 și 25 — 151 mi
lioane de lei fiecare. 
Asociația nr. 23 — 149

milioane de lei, Asociația 
43 — 148 milioane. Aso
ciația nr. 27 —* 143 mi
lioane de lei.

La un calcul în linii 
mari cele zece asociații 
de locatari totalizează un 
debit de 1,758 miliarde 
de iei. dintr-un total de 
7,04 miliarde lei. Din
colo de aceste cifre să 
mai amintim că „statui* 
este dator regiei hu- 
nedorene cu 4,4 miliarde 
de lei prin unitățile bu
getare.

Potrivit opiniei con
ducerii RAIL Hunedoara 
în asociațiile de loca
tari cu datorii mart în 
perioada imediată, se va 
trece la sistarea servi
ciilor de apă caldă, rece 
etc.

1 1 
j SFÂNTA MARIA — LA ȘOIMUȘ ț 
IDe sărbătoarea Sfintei Marla, campingul de la ' 

‘ Us —* din vecinătatea municipiului Deva — 
organizează azi, 15 august, de Ia ora 19, o 
petrecere, cu muzică bănățeană și voie bună— ge
nerală. Doritorii se vor delecta fn compania or- ' 
chestrei Casei de cultură din Arad și a solistului 
de muzică pepHiară Ștefan Muntenaș. (D.G.J.

cotidian independenta
■

Filiala electrocentrale 

Deva
I ANUNȚA

* în perioada 18 august — 15 septembrie 
11997, se sistează furnizarea apei calde mena- 
Ijere în municipiul Deva, pentru efectuarea lu

crărilor de revizii și reparații anuale la rețeaua 
[de agent termic primar aparținând F.E. Deva.

s Anunță vânzarea prin
l______________________
{ UCITATIE PUBLICA

• apartament cu 3 camere și anexe si-
I 

| tuat în Orăștie, str. Mureșului, nr. |

| 16, ap. 139.
I .Preț pornire r 30.000.000 lei.
| Licitația va avea loc în data de 19 au-1 

| gust 1997, ora 10, la Judecătoria Orăștie, j 

| biroul executori judecătorești.

| Informații suplimentare la tel. 219591 j 

|sau 647472.

MIRA PRES S.R.L.

Prin chioșcurile sale din Deva, Simeria, 
Orăștie, Călan, Hațeg, Brad VINDE la prețuri 
avantajoase:

• caiete, pixuri, ereioane. rechizite șco
lare, culegeri pentru elevi, dicționare Teora 
pentru engleză, franceză, germană, italiană, 
mare varietate de cărți de colorat, dosare, pli
curi. (2032)

• -•••••♦•••*«*«*e*«*«*a*a*ala*»*a*e*a*

Doriți siguranța 
zilei de mâine ?

Companie internaționala specializata in vanzarea de 
produse de marca ale concernului american WRIGLEY

Va solicita pentni activitati 
comerciale în zona Deva în 
calitate de agenți de vanzare. 
Se asteapta tineri ți tinere, 

posedând permis de conducere 
și autoturism propriu, sau eu 

acces la o alta mașina.
NU EZITAȚI, sunați la numerele 

între orele 11-17,

După angajare:
- se asigura un venit mediu lunar 
mult sporit si cu sense de 
creștere sul .anuala, in funcție' 
rezultatele dvs.
-se garantează continuitatea pe 

termen lung.
de telefon 232901 sau 232902

Șansa cfvs. se numește ; INTERBRANDS
Maryhetbtg & Dtstriiation SRL ROMANIA

I 
I

I
I
I
!■

I 
I 
I 
I
I
I

I

£
I
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INSPECTORATUL DE SĂNĂTATE

PUBLICĂ DEVA

str. M. Eminescu, nr. 99,

Achiziționează următoarele repere:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

V- 
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Aparat testare probe alimente 
Balanța analitică 
Balanța tehnică 
Autoclav
Nișa 
Termostat 
Centrifugă 
Baie de apă cu termoreglare 
Aparat distilat apă 
Luxmetru
Lampă ultraviolete 
Spectrofotocolorimetru 
pH și turbiditate 

Spectrofotocolorimetru 
Aparat determ. pulb. 
cu traductor debit 
Aparat determ. SO2 
Cuptor calcinare 
Psihrometru 
Sonometru 
Pompă inox 
Microscop binocular 
Calculator 
Mașină de scris 
Autolaborator 
Frigider 180 1 
Aspirator praf.

—- dispozitiv

UV—VIS 
totale în snsp<.

I

Depunerea ofertelor se va face până lai 
data de 27 august 1997, la secretariatul uni-3 
tații. j

---L-Z.'

ACHIZIȚIONEAZĂ
Cu plata pe loc CULCtoturiSTTle tipuri noi, avariate.

VINDE
Cete mai diuenificaie piese ți subamamble de autoturisme 
din anul 1990 până în prezent, la preturi accetiLife.

And, Str.Sma nr4, Tel 092-249558: 057 232647 / 250268

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

PHILIPS NEI ■ DAEWOO GOLD^^E ARCTIC 
GĂIEȘTI

Vă oferă la cele mai mici prețuri :
• TELEVIZOARE COLOR • FRIGIDERE. CONGELATOARE ’ Șl VITRINEI
Frigorifice • mașini de spălat • aragazi?cu l 4 ș^s ochiuri ' 

| * BUTELII DE ARAGAZ • BOILARE ELECTRICE • VIDEO PIYAYERE Șt
tflDEO RECORDER!! • ASPIRATOARE • MIXERE" Și ROBOTI QJ3 
6tJCÂTĂRIE «STORCĂTOARE DElRUCTO • CQVQARl>$rXlOCHETE„ 

I Și multe altele ?!!___________________
Toii locuitorii județului Hunedoara |M>t cuinnara aceste produse >1 cu !

PLATA ÎN 12 RATE
C.U AVANS NUMAI 1 O %

MAGAZINUL NOSTRU - ORĂȘTIE, str. BÂLCEȘCU, nr. 11, tel. 647496

xXX KXNJUl IM.J
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tiihp ce era pontată și 
plăti tă“. In scrisoarQ sunt 
puse în evidență șl cau
zele producțiilor slabe 
obținute de eătre firmele 
amintite, precum și re
zultatele economice ne- 
Satlsfăcătoare, pierderile 
date fiind acoperite de 
Către celelalte ferme.

In ciuda greutăților pro
vocate șl a condițiilor na
turale vitrege, salarlațli 
jKc la SO Sansere au In
ferat șl în acest an cele 
B60 ha, acum găsind u-se 
in faza recoltării șl va- 
Bonificării produselor. De

14 
dolar SUA
marcă germană 
yeni japonezi 
liră sterlină

1 franc elvețian
■ franc francez 

• 100 lire italiene
Sarsv-ile Incluse

^^^^gs^cotidiaWindej^ehdeht
.......... in
-xWx-x

8 8 8 8 »

In scandalul Inspectorat — Coratrans au 
apărut

DOCUMENTE CE POT SCHIMBA
SITUAȚIA

Miercuri, 12 august, la 
prânz, la Inspectoratul 
Școlar al județului Hu - 
nedoara s-a desfășurat o 
scurtă întâlnire cu re
prezentanții mass—media. 
Dialogul cu presa a fost 
inițial, potrivit spuselor, 
dlor Corneliu Voicu, in - 
spector general adjunct șl 
Pavel Bălâșescu, consi
lier juridic, întrucât 
s-au găsit noi documente 
ce ar putea schimba si
tuația creată la Grupul 
Școlar Transilvania prin 
sentința judecătorească de 
la Curtea de apel Alba 
lulia.

Consilierul juridic al 
Inspectoratului Școlar spu
ne că pe baza noilor 
documente care s-au găsii 
recent se intenționează să 
se dovedească că la mij- 
loo s-a sărvârșit o in
fracțiune de abuz în ser
viciu din partea persona

Există și unele ambiții 
dăunătoare producției agricole 

(Urmare din pag. 1)

j CURSUL VALUTAR

!
I

AUGUST
1 — 7141

— 4055
— 6407
— 11802
— 4921
— 1202
— 415

_ tn această listă au la 
cotați! ale societăților bancare autorizate să 

jtuezo operațiuni pe piața valutară. Prezenta
: ||nu implică obligativitatea utilizării cursurilor In 
; < tranzacții efective de schimb valutar șl înregistrări.

r_

1
I

100
I

• 9 9 ! — f ! — 9 »

î ÎN ORICE OCAZIE

î PUBLICITATE PRIN
I*
I

I b

II
I *

I■I_______

CUVÂNTUL 
LIBER

lului cu funcții de con
ducere de la fosta ITA, 
în urma eărora Goratrans 
SA Deva a obținut imo
bilul — căminul de nefa- 
miliștl — de Ia liceul 
Transilvania din Deva.

Inspectoratul Școlar In
tenționează, s-a mai spus 
printre altele miercuri, 
să facă uz de tot ce este 
posibil și legal pentru 
redobândirea clădirii care 
se afla în curtea Grupu
lui Școlar Transilvania. 
Deva.

Documentele găsite în- 
tr-un dulap, în urma 
executării sentinței Ju
decătorești, sunt consi
derate de Inspectorat ex
trem de importante și se 
speră că acestea pot 
schimba datele proble
mei în urma unui alt 
demers juridic. (CORNEL 
POENAR).

asemenea se face preci
zarea că unitatea nu are 
restante la rambursarea 
creditelor, la plata do
bânzilor către bănci și 
nici datorii la furnizori, 
fapt datorat competen
ței și interesului con
ducerii societății șl sa- 
larfaților față de soarta 
producției și a unității in 
ansamblul său, situație în 
care apar ca fiind lip
site de orice teme! am
bițiile de a destabiliza 
activitatea unei firme cu 
aport apreciabil la apro
vizionarea populației ju
dețului nostru cu legu
me șl alte produse agro- 
alimentare.

I

I

lei 
lei 
Iei 
lei 
lei 
lei 
lei 
bază 
efeo- 
llstă

I
•>

1
«8

I
I 
I w 
I
I «
Iw 
I
I

PVBiisrîATe

• Cu ocazia frumoasei 
zile de naștere, dragă 
Florin, mama soacră Jenî, 
Joii, socrul Fetricâ iți 
urează fericire, sănătate, 
și „La mulfi ani“.

(7331)

• Vând urgent, avan*
tajos apartament 3 camere, 
decomandate, parter, cen* 
trai, telefon. Brad, tel. 
650913, 651184. (7248)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicamente 
potență, frigiditate, afro- 
disiace 01—6376273, 018— 
606134.

• Vând apartament trei 
camere, cărămidă, 46 mi
lioane. Tel. 621798. (7247)

• Vând bass „Westone**
și statie Peavey TNT 130. 
Tel. 621475. (7621)

• Vând apartament 2 
camere, decomandate, ul
tracentral, preț negocia
bil. Tel. 613781.

(186570)
• Schimb (vând) apar

tament 3 camere cu 2 ca
mere. Informații între 
16—20. Tel. 625113.

• Vând (schimb) casă, 
pământ, proiect gaz, Leș- 
nic, cu apartament zonă 
buna în Deva. Telefon 
223076, 622126.

(6489)
• Vând casă, grădină, 

sat Boz — Brănișca, 92. 
Informații Bejan, 110.

(6488)
• Vând apartament 3 

camere. Minerului, bl. 28, 
ap. 59, se. 3. informații 
— Păuliș, Șoimuș, 102.

(6487)
• Vând casă dependin

țe, vie, grădină. Hunedoa
ra, str. Garpațl, 108. Tel. 
718785, preț negociabil.

(7252J
• Vând apartament 3 

camere, ultracentral, bdul 
Decebal, tel. 234553.

(6485)
• Vând Opel Kadett (a- 

variat), 4 uși, cumpăr ta
lon Ope] Kadett, 4 uși, 
’83. Tel. 225632.

(7262/63)
• Vând Dacia 1310, an 

fabricație 1987. Telefon 
221827.

(7264/65)
• Vând apartament trei 

camere, Gojdu, E3. Tel. 
211198.

(7266)
<l V’ând caroserie Bar- 

kns, dubită, an fabricație 
1985, vama achitată com
pletă cu uși, geamuri, 2,9 
Imil. sau goală și alte 
piese. Informații — Pe- 
truț loan. Văl, ' 

(71268)
• Vând urgent casă trei

camere, Băcia, 158, 55
milioane, negociabil.

(6495)
• V’ând casă, curte, gră

dină, 72 ari. Informații 
Băcia, 157, tel. 672112.

(6496)
• Vând urgent casă cu 

două apartamente, gaz, 
apă, grădină în Simcria, 
și ioren intravilan 1100 
mp. Tel. 661956.

(7270)

• Vând țuică 50 grade, 
din prune Stanley, preț 
13 000 lel/1. Informații— 
toi. 615603, Deva.

(7272)

• Vând apartament 2 
camere, etaj n, ultracen
tral, Deva. Informații tel. 
212661, 218795, între orele 
9—17.

(7273)

• Vând apartament - 2 
camere, zona pieței. Tel. 
233131, după-masa.

(6498)
• Vând apartament 3 

camere, Al. Saturn, zonă 
liniștită, Tel. 626085.

(6500)
• Vând apartament 2 

camere, central. Telefon 
214073.

(7451)
• Vând butoaie 200— 

300 1 și dulap cu vitrină. 
Tel. 623991.

(7452)
• Vând urgent mobilă 

diversă, preț convenabil. 
Toi. 225542.

(7453)
• Vând apartament 4 

camere, ultracentral, preț 
negociabil. Tel. 2)9089.

(7454)
• Vând mașină de spă

lat automată marcă Sl- 
mens, preț 2 500 000 Ici, 
negociabil. Tel. 660869.

(7455)
• Vând casă cu trei 

camere în Petroșari. In
formații tel. 221858, Deva.

(7456)
*• Vând apartament 2 ca

mere, 16 000 000, negociabil. 
Deva, Dacia, bl. 4, sc. 4, ap. 
20. (7457)

• Vând apartament 2 
camere, preț 15 000 000, 
negociabil. Deva, Bejan, 
bl. 64, ap. 119.

(8236)
• Vând apartament 2 

camere, ultracentral, de • 
comandate, Deva, deasu
pra ASIROM, BCA — 
69,5 mp, balcon închis 
rulouri, finisat leton 
219350.

(7275)
• Vând mobilă tineret

congelator, remorcă. Dacia, 
rafturi, mese. Telefon 
217167. (7276)

• Vând apartament 3 
camere, cărămidă. Deva, 
str. Minerului, Telefon 
625376.

(7245)
' • Vând casă Brad, str. 
A. Iancu, nr. 31, Infor
mații Vața, tel. 145.

(6889)
• Vând Skoda 120 Ii 

1980, 1500 DM, negocia
bil. Țebca, 191.

(6890)

• Vând făină import 
Ungaria tip BL — 80 | 
BL — 55. Relații tele
fon. 655466.

(6891)

• Făină albă Un
garia BL 55 — 50
kg/sac j BL 55, 1/1
— 15 kg/bax j BL 80
— 50 kg/sac. Calitate 
garantată. Tei./Fax: 
057/281116.

• Cumpăr urgent casă 
in Deva Tel. 212585.

(2041)
• Cumpăr coarne cerb, 

8—9 mărci/kg. Telefon 
059/449926, orclc 8—10, 20 
*-23. (MP)

• Vând casă pentru 
materiale construcții cu 
grădină mare, sat Sereca. 
Tel. 611364.
’ (7397)

• Vând casă în Căstău. 
nr. 144. Informații — 
Orăștie (ci. 647113.

(7401)
• Vând apartament 4 

camere plus garaj. Orăștie, 
Mureșului, bl. 4/6, tele
fon 642838.

• Vând SRL Orăștie, str. 
Dacilor, 33. Tel. 647146.

(7406)
• Vând Skoda 120 L, re 

paratie capitală. Telefon 
713551, după ora 18.

(6814)

• Vând urgent casă 
mare, Cristur, multiple 
îmbunătățiri, preț con
venabil. 671630.

(6815)
• Vând Mercedes Cobra 

Diesel, fabricație 1983, 
galben. Informații tele ‘ 
fon 716706.

(6815)
• Ocazie unică. Vând a- 

partament 4 camere, con
fort L cu gpraj. Dacia 
1410, an fabricație 1991, 
50 000 km Ia bord sau 
schimb cu apartament 2 
camere sau casă modestă 
Ia țară, plus diferență. Ac
cept și alte variante. In
formații, tel. 627011.

(7332)
• Vând apartament 3 

camere. Deva, zona Pro
gresul. Tel. 722595.

(6807)
• Vând urgent, la pre

țuri negociabile, aparta
ment două camere. Dacia 
1310, mașină înghețată, 
motor Dacia 1310. Tel. 
718617 sau 712821.

(7340)
• Vând casă două nl • 

vele, strada Vânătorului, 
nr. 29 și loc de casă, 
strada Stejarilor, nr. 70, 
mașină de înghețată. In
formații, tel. 724820.

(6810)
• Vând casă, teren 

2600 mp, portbagaj maș- 
nă, mașină do cusut Ilea
na, butoaie din lemn. 
Tel. 728012.

(7213)
• Cumpăr ser antiveni- 

nos. Informații, telefon 
660093, după ora 18,30.

(7401)
• Vând urgent aparta

ment 3 camere, Orăștie, 
Mureșului, bl. 3, ap. 26, 
et. 1, preț avantajos.

(7402)

• Ofer spre închirie
re spațiu comercial, bi
rouri, cabinete. Telefon 
614348.

(7255)
• Caut pentru închiriat 

apartament două camere 
în Deva, plus telefon. 
Informații tel. 058/831554.

<7274)
• Închiriez apartament 

Deva, ultracentral, ne- 
mobilat confort) sporit, 
175 DM. Tel. 056/205251.

(6263)

• S.O. Gotumix Imp
— Exp SRL Arad, distri
buitor autorizat ai pro
duselor Unilever, anga
jează agențl comerciali. 
Condiții: absolvent li
ceu: vârsta maximă 80
ani i stagiul militar 
satisfăcut; experiență In
domeniu (minim un an);
posesor permis de con
ducere. Trimiteți urgent 
GV cu fotografie recentă la 
SG Coturni» 6RL Arad, 
str. Câmpul Liniștii, nr. 
I, județul Arad, până 
la data de 23 augnst 1997. 
In atentia domnului Kiss 
Iosifi.

(7244)
• Firma canadiană an

gajează cu contract dc 
muncă un an dansa
toare pentru cluburi din 
Canada. Informații zilnic 
între orele 8—13 la 544331.

(6491)
o S.G. EFY STYLE SRL 

DEVA, cu sediul în str. 
Gh. Barițiu, nr. IA, an
gajează gestionari t, re
tribuție 600 000 Iei plus 
carte do muncă; șofer! 
2 — 600 000 lei plus carto 
de muncă. Condiții an
gajare: să prezinte re
comandare de la ulimul 
loc de muncă. Interviul 
va avea Ioc luni, 18 au
gust, marți, 19 august 

ora 16, la sediul socie
tății, situat în spatele 
restaurantului Bachus.

(7286)

■ Casa de amanet 
Lakris oferă suma de 
40 000 lei pe aur do 
14 k și nu oprește 
comision înainte. Pri
mim și apartamente 
și oferim sume mari 
(imobiliare șl alte
le). Hunedoara, strada 
Dragoș Vodă, nr. 4, 
tel. mobil 092/281368.

16812]

• Cooperativa de In
valizi Progresul Deva a- 
nunță intenția dn majo
rară a prețurilor și ta
rifelor.

• Pierdut carntt de 
sănătate, pe numeld Mun
tean Alexandra. Se de
clară nul.

(7407)

• Pierdut cod fiscal 
SC Andreea Pred Corn 
SRL, nr. 4126207. Se 
declară nul.

(6811)

• Pierdut legitimație 
serviciu, eliberată de S.C. 
Siderurgica SA, pe nude
le Tabac Gelu. Se de-
ră nulă.

(6809)

• SIF Banat Crișaiîâ 
declară nulo certificatele 
de acționar cu seriile 
305280 și 304601, emise 
de SIF Banat Crișana.

(F)

COMEMORĂRI

O Amintim pentru 
o clipă celor care au 
cunoscut-o că astăzi 
se împlinesc 6 luni de 
când. Ia 15 februarie 
1997, n decodat cea 
care a fost

RODICA CSIZEB 
din Orăștie, Ia numai 
48 de anL O vom 
păstra mereu In sufle 
tul șl gândurile noa. 
tre. Familiile Csizer, 
Cor și Alb.

(7222)

• Astăzi se împlinesc 3 
ani de când nte-a părăsit 
pentru totdeauna iubi
tul nostru

IOSIF PETRIG
* Din partea celor dragi 
lacrimi șl flori pe mor
mântul tău. Dumnezeu 
să te odihnească. Fami
lia. (6497)

DECESE

• Familia îndure
rată, copiii, nurorile, 
nepoatele, cu fami
liile lor, cu adâncă 
durere anunță de
cesul mamei și bunicii 
lor

OBREJAN 
FARASCHIVA 

îri vârstă de 86 de 
ani după o lungă și 
grea suferință. în
mormântarea va a- 
vea Io o la Secășel, 
județul Alba, In data 
de 16 august ora 14. 
Dumnezeu să o odih
nească!

(186571)
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