
■ SPITALUL DIN BATA DE CRIȘ

CUVÂNTUL 125 DE ANI IN SLUJBA OCROTIRII 
SANATATII POPULAȚIEI 
DIN TARA ZARANDULUI

LIBER •,c

ANUL IX • NR. 1961 • VINERI, 29 AUGUST 1997 8 PAGINI • 500 LEI

Convorbire cu dr. CONSTANTIN BLEJAN, 
senator de Hunedoara

• . —

Cine
Nu putea să vină o 

toamnă liniștită fără ca 
românul ,să nu fie lovit 

uternic și dureros, mai 
întâi de o criză a uleiu
lui. care, mai mult 
sigur, după cum se 
tu ieste, va fi urmată 
de altele, între care 
una a zahărului, de parcă 
n-ar fi fost destule ne. 
cazuri pe capul omului 
de rând. Firește că in 
toată această sărăci, lucie, 
mereu amiplificatii. se 
regăsesc efectele unei po
litici agricole greșite, care 
nu pune accentul pe va
lorificarea- potențialului 
existent și pe acoperirea

ca
in

și
și

din resurse interne a 
cerințelor populației, nu-i 
încurajează pe producă
torii agricoli și pe pro
prietarii de pământ să 
realizeze producții care 
să asigure securitatea a- 
limentară a populației și 
reducerea importurilor de 
alimente, implicit a 
prumuturilor externe 
vor greva tot mai 
soarta celor ce ne 
urma.

întrucât ne aflăm 
tr-un gol, previzibil
altfel toamna, în specia! 
la ulei și zahăr, când gos
podinele mai pregătesc 
ceva provizii alimenta, 
re pentru toamnă — iar-

îm- 
cua-e 
mult 

vor

în
de

nă — zacuscă, gemuri, 
compoturi ș.a., iată că 
guvernanții au fost sur
prinși de situație și, pen
tru a ieși cumva tempo, 
rar neșifonați din criză, 
au apelat la rezerva de 
stat. punând la bătaie 
nici 1/2 kg de ulei pen
tru o persoană (I). Palidă 
consolare-pentru un gu
vern care a promis că 
are soluții la tonte pro
blemele și va 
trai decent pentru 
electoratul și 
porul, 
ceasta 
că nc 
criză
care

asigura un 
tot 

întreg po- 
situația a- 

limpedc 
cu o 
din

Din
sc vede 
cont, untăm 
permanentă.
nu se întrezărește

I 
I 
I
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100

dolar SU A 
marfă germană 
yeni japonezi 
liră sterlină 
franc elvețian 

franc francez 
lire italiene

Cursurile

Ici 
ici 
Ici 
lei 
Iei 
ici 
Ici 
bază 
efec- 
listă

— 7463
— 1X07
— 6303
— 11980
— 4971
— 1220
— 120

incluse In această listă au la 
cotați! ale societăților bancare autorizate să 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 

< tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.
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Vremea va fi pre. I 

dominant frumoasă, dar ( 
va deveni instabilă > 
spre sfârșitul interva- ) 
lului. Cerul mai mult 
senin în cursul nopții 
și dimineții. Tempera
turile minime vor fi 
cuprinse între 12 _  17
grade; maximele — 
21-29 grade. (f.etiția 

I MidoșoniJ.I

VREMEA

nici un fel de ieșire, da
torită politicii agricole 
falimentare și demola
toare care se înfăptuiește 
ci» succes după programul 
stabilit de FMI, lichidând 
cisterna lie firmă 
firmă, în special 
gncultură- fără a 
însă nimic altceva 
în locul acestora, 
xemolul cel mai < 
îl reprezintă și 
rea S.C. Avicola 
efectul acestei 
putându-se resimți 
invadarea pieței 
ou produse importate 
prețuri ce au 
inaccesibile 
consumatorilor, 
la sărbători își 
permite "să cumpere 
duse avicole.

Dar, revenind la 
tiunilc legate de

după 
din a

pune 
bun 
E- 

elocvent 
lichida- 
Mintia, 
măsuri 

i prin 
interne 

la 
devenit 

majorității 
care 
vor

doar 
mai 

pro.

ciws- 
ulci.

NICOLAE TlfiCOB

(Continuate in paj. a 2-a)
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Tăierea capului Sfântului loan Botezătorul

>

Astăzi. in calendarul 
Bisericii creștine este zi 
de reculegere. în a- 
caastă zi s-a tăiat capul 
Sf. loan Botezătorul, că
ruia i Kg spunea •,înger 
în timp sau om înge
resc". Astăzi regele Irod 
— nu cel Mare, omorâ- 
torul celor peste 14 000 
de prunci nevinovați — 
ci fiul său Irod Agripa, 
care și-a luat drept so. 
ția pe femeia fratelui 
său Filip, împăratul 
Huriei și Abilenei, pe 
irodiada. Această că
sătorie, de fapt un con
cubinaj. era osândită 
de loan care zicea „Nu 
ți se cade să ai pe fe
meia fratelui . tău" 
(Marcu 6.18).

Irodiada, femeie inte
ligentă șl atrăgătoare, 
dar crudă, ambițioasă 

• și desfrânată. îl duș
mănea pe loan șl me
reu îl cerea concubi
nului rege să-I piardă. în
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cele din utmă a obținut 
întemnițarea lui Ioan 
și l-a închis în Sevarta 
Samariei, care s€ 
sub palatul său. 
l-a găsit ziua de 
icre a lui Irod și săr- 
bătorindu-l.sc 
rea urcării pe 
s-a făcut ospăț 
chemând pe toți dregă
torii țării 
ospăț, fiica lui

afla 
Acolo 

naș.

aniversa- 
tron, 

mare,

Acolo, la 
Filip, 

fratele său, Solomeîa
pe nume, a dansat „dan. 
sut tinerel frumoase
fete". Atât i-a plăcut și 
atât de mult l.a tul
burat pe rege încât a- 
mețit de băutură 
aprins de păcat? 
ridicat în picioare 
fața dregătorilor săi, șl 
i-a spus: „Gere de la 
mine orice vel vrea și-ți 
voi da, chiar până la 
jumătate din averea 
mea". (Marcu 6,22). Și
și-a întărit vorba cu 
jurământ.

Și 
s-a 

în

Neștîind Solomeia ce 
»ă ceară, a întrebat-o. pe 
ticăloasa el mamă, 
diada.
capul 
aducă
S.a
Irod.
potolit șl toți 
pe gânduri.

Din viața ...
Sf. loan Botezătorul să 
reținem că a 
mea să ne 
de la păcat.
întoarcem la
Biserica neamului
Iru românesc 
e timp, până 
junge mânia 
Savaot. Să 
desfrânarea și 

mânia, 
șl ura din ini- 
sufletele noas-

• Ieșind <le la nn 
spectacol cu „ltomeo 
și .Iu liota" o tânără 
■,noul val“ cugeta ; 
„Nu înțeleg de c(> «- 
tata tragedie, când 
totul s-ar fi putut re- 
zolva cu un singui 
telefon...".

cara i-a zis: 
lui Ioan“ să 
aici pe 
tulburat 

bucuria

i, Iro-
„Cere 

i țl-l 
o tipsie.

regele 
mesei s-a 
au căzut

și . jertfa

lepădăm 
btinarea 
mile și 
tre »

Pr. dr.

venit vre. 
întoarcem
Să 
Ilristos.

nos- l, 
până mai 5 
nu ne a- 5 
Domnului \ 

părăsim 
beția, să

răz-

1.0 RUDEANU >
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Zilele trecute intrând în 
incinta Spitalului din Baia 
de Criș am remarcat râvc» 
ce o depune întregul per
sonal de aici pentru înfru
musețarea zonelor și a Ra
țiilor verz». curățenia, ordi
nea și bufiâ întreținere a 
saloanelor și cabinetelor, 
a tuturor spațiilor din in
terior și exterior. Se vedea 
că oamenii munceau cu plă. 
cere, fără nici un regret că 
și-au lăsat la o parte în, 
deletnicirile lor zilnice 
„Sâmbăta vom avea mulți 
oaspeți și invitați de onoa
re care vor participa la 
aniversarea a 125 de ani 
de la înființarea Spitalului 
din Baia de Criș — ne.a 
precizat dr. Emilia frifan, 
medic specialist 
actualul director al 
străvechi 
le de 
Alb —, 
cum se 
putea altfel, 
în „miezul" 
pentru sărbătoarea mult 
așteptată — .era prezent 
și fostul director al acestui 
așezământ de sănătate, dr.

centru de 
pe Valea 

trebuie să.i 
cuvine"...

interne, 
acestui 

sănăta- 
Cri șului 

i primim 
Și- 

tot aici 
pregătirilor

se

Constantin Biejan, omul, 
medicul specialist cardiolog 
si interne, care și-a tegat 
• ip de aproape 30 de 
ani de activitate de acest 
cunoscut spital din mediul 
rural, în care și-au găsit 
vindecarea, alinarea su
ferințelor, un număr im
presionant de pacienți, din
toate colțurile Țării ~ 
rândului, din județ,
după alegerile din
brie 1996 doctorul 
stantin Biejan este
de Hunedoara, el nu 
despărțit de pacienții 
de spital și acum, 
treaga durată 
parlamentare, acordând con. 
sultații atât la spital, cât 
și la cabinetul personal 
din Brad (vinerea — după- 
amiază 
neața). 
siderat 
potrivii 
despre 
celui 
Transilvania.

Za.
Deși 

noiem- 
Con. 

senator 
s-a 
săi, 

pe în. 
a vacanjei

și sâmbăta dimi- 
lată de ce am con- 

că este cel mai 
să ne vorbească 

istoria si activitatea 
mai vechi spital din

S \BIN CEilltl'

(Continuare in pag. a 2 a)
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CĂLĂTORIE
cu mult cin. , in 
am avut fcnirca 

part a 7x-c(iesia 
organizată 

-Jlim- 
concursurilnr 

tic. căile

JMu
urmă 
să iau 
in Spania, 
pentru câștig ".Lorii 
piadelor și 
naționale.
spectoratul. Școlar 
dețean, 
dețeanâ

In. 
Ju- 
Ju-

DE NEUITAT
na. mrâțeni.i
ix-n pretutindeni l- 
bliț'h să răspunzi 
cer [din •' 
plină 
aceeași curățenie? Am ♦ 
vizitat nici universitatea J 
in care a studiat Einstein. 
Get ce îi străjuiesc in-1 
trnrea sunt Prometeu în.^ 
lănțuit cu vulturul 
Zens și Atena Iată 
sacrificiul împreună 
însăși cunoașterea 
dese omenirea...
tcai Să
aat <le vet.îtea 
șutite, dar

1
care (lom. 1 

o- I
- cu I 

aceeași disci- * 
șt cu cel puțin*  
curățenie? Am» 

aici universitatea j

Direcția 
pentru rinerCt 

și Sport șj Direcția 
berelor școlare.

Fără nici o' 
se poate afirma 
ceasta a fost o 
pensă extraordinară 
muncii și a reușitei Imn 
gini de oameni șl lo
curi ni se- voi desfășura 
în suflet încă mult timp 
de acum înainte. Nu 
este cu putință să . cu
prinzi e ; re am' vă. 
zut și simțit in doar 
câteva rânduri. Din ziua 
în care am plecat, a-

. . I. august, tot ceea
t c n- înconjurat a 
fost pU» 
schimbării 
parallel

No-am 
dată la I 
Germania.

ta-

reținere 
cu a-' 
rc-com.

a

lui Ț 
cum »

cu 1 
clă- I 

Nu pu- f 
nu fii impresio- f 

univer- • 
____ Ueidclbcrgul » 

avea să ne ofere e sur- j 
priză in plus Trecând I 
pe o stradă am zărit î 
o plăcuță pc care se j 
consemna în română șl» 
germană moartea în a- ; 
era casă a domnitorii-J 
lui Al I. Guza. |

Am părăsit generosul { 
oraș, îndreplându-ne ț 
<pre Marsilia, unde am î 
ajuns înainte de rasă- I 
ROXANA SICOE ȚIREA. )■ - -................. . »
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î 
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♦

acnanvin'e

sub 
si al

elevă, Colegiul Național 
.Doccbal"

- * • • • - •

oprit 
Hciclelborq. 

. Mai

prima 
în 

e nece
sar să spun eă discîpli- (Continuare în pag. a 2-a)
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125 DE ANI iN SLUJBA OCROTIRII 
SxNaTÂT» POPULAȚIEI 
DIN TARA ZARANOULUI

(Urmare dm jag I)

— Die doctor cp ir», 
seamna ț . i . a dv pen
tru oamenii acestor me
leaguri- acest spital, cu o 
vechime îndelungau.?

— Intr-adevăr, pentru 
noi toți este impresionant 
să subliniem că spitalul 
din Baia de Criș este 
după cunoș in*ele  noastre 
primul spital românesc 
sau cel puțin printre 
primele trei spitale ro
mânești din Transilvania 
de sub administrația un. 
gară și dintotdeauna acest 
așezământ spitalicesc a 
avut paturi 1 Să nu vă 
mai spun că, din 1961 
până In 1994. când «-a 
hotărât transformarea lui 
în centru de sănătate- a 
fost un spital de refe
rință pentru întreaga zo
nă a Zarandului. Au fost 
internați aici bolnavi din 
multe localități din ju- 
deț — Rrad. Deva, Hu
nedoara, dar și din Arad. 
Și, să precizez că între 
25 august — 12 septem.
brie 1872 a fost internat 
aici Avram lancu- marele 
nostru erou.

— Cunoaștem șj noi că 
în perioada amintită se 
formase aici o ec i; ă de 
medici și asistente cu a- 
devărat profesioniști, în 
frunte cu reputații doctor 
medic primar Nicolae 
Florea, dr. loan Bădău. 
dr. Sabin Rișcuța- dr. 
Constantin Suciu, și dum
neavoastră- care v-ați în
ceput activitatea în urmă 
cu mulți ani, precum și 
un însemnat număr de 
asistente profund atașate 
de profesia lor.

— Au fost mai mulți 
factori care au contribuit 
la creșterea prestigiului 
acestui vechi spital de-a 
lungul deceniilor: am
bianța deosebită creată 
aici, de la primele în
ceputuri promovate de 
•.pionierii" medicine! 
dr. Z. Reichenberger, dr. 
Andrei Adam, dr. I Lend- 
voay, dr E. Wachter și 
până azi, continuate de 
doctorii amintiți de dv. 
mai sus. Și apoi- cali
tatea actului medical fă. 
cui cu . . ■ -
fecțiune sufletească pen
tru fiecare pacient, indi
ferent de condiția sa, 
știut fiind că aici vin 
mulți oameni din depăr
tări- de la 20 de km., cu 
condiții sociale precare. 
Cu toate greutățile fi
nanciare Ce s-au mani
festat de-a lungul ani
lor, nimeni dintre zecile 
de mii de internați nu 
s-a putut plânge de 
condițiile de spitalizare, 
de ordinea și curățenia ce 
au domnit cu adevărat în 
saloane, cabinete, labora
tor- radiologie, bucătărie, 
în clădiri și exteriorul lor.

— Dipă revoluție în 
ziarul nostru s.a scris

despre modernizările ce 
s-au întreprins aici, îm. 
bunătătind și mai mult 
condițiile ae spitalizare 
și tratament al bolnavi, 
•or -.

— Da. Din păcate a- 
ct stea au trebuit stopate 
în 1994. când s-a decis 
transformarea acestui vechi 
spital în centru de 
-ânătate. Doresc să fiu 
bine îr.țeits. Noi nu am 
fost *rnp<  triva constituirii 
centrc-Jcr de sănătate pro. 
movate în acel an. La 
Baia de Criș este 
vorba însă despre totul
eltc«xa, fiindcă acest spi
tal a reprezentat din-
totd®nuna un centru de 
sănătate, unde în per
manență- la orice oră din 
zi și noapte bolnavii au 
fost tratați prompt, cali
fii at. In 1993 aici func
ționa cu bune rezultate 

't " si a fost 
înființat un comparti
ment de cardiologie cu 
15 paturi. Intre 1994 — 
1995. atâta timp cât »m 
avut autonomie și buget 
prepriu, cu destule greu
tăți- am reușit să recon
diționăm șj să faianțăm 
toate grupurile sociale, 
«:-a lambnsat peste tot 
unde a rost posibil, «.a 
construit o nouă clădire 
în cure s-a amenajat o 
si-r-tie de iute.ne, cu 24 
de paturi, cu condiții 
foart. 1 uit- de spitalizare. 
Ajunsesem la o medie de 
spitalizare de 1700 — 1800 
de bolnavi într-un an.

— Acum- în preajma a- 
niversării care este si
tuația spitalului din Baia 
de Criș?

- De o lună de zile 
printr.un ordin al mi
nistrului și-a recăpătat 
statutul său de spital și 
va funcționa cu 60 
de Daturi deci cu un 
r-umăr redus al locurilor 
de soitalizare si cu per. 
snnai mai puțin. Dar e 
tine și așa. bă sperăm 
că întregul corp medical 
sanitar își va continua 
desfășurarea ui.ei aci. vități 
medicale de calitate, așa 
j-Lm a fos. în decursul 
acestui important număr 
de ani, că noile cadre 
medicale și cu studii me
dii (asistente, surori) se' 
vor pregăti și specializa 
pentru a p jtea îndeplini 
cu onoare și demnitate 
ceea ce le-a fost crezul 
de viață și profesiu .e 
înaintașilor lor: calitatea 
actului medical. Presti
giul, istoria bogată a 
acestui spital- ..rural" dar 
bine cunoscut și apre
ciat și în afara județu
lui nostru, obligă pe toți 
angajații săi și îndeosebi 
pe medici și asistente 
să ducă mai departe, în 
ani, renumele acestui e- 
dificiu de sănătate- prin 
profesionalism, competen
ță și dăruire față de se
menii lor.
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CĂLĂTORIE
(Urmare din pag. I)

în-

doar 
stâncile 
stăvili 

a aces- 
august-

putut
a trăi
15
Maicii Dom- 
intrat în Ca-

Victor unde 
auzeau acor-

ritul soarelui. Marsilia, 
părea titanul cu tălpi 
scăldate de mare, 
tinzând mii de brațe 
înspre lumina soarelui. 
Lumina soarelui e viată 
și aici, ca pretutinde- 
nea. Lumina era slă
vită și aici, ca ore - 
tutindenea, iar când ea 
a îmbrățișat orașul, am 
simțit că poate 
marca ce izbea 
ar mai fi 
puterea de 
tuia. Era 
Adormirea 
oului. Am 
tedrala Sf. 
tocmai se
durile unei orgi. Slujba 
nu începuse încă, dar 
peste *«t  ardeau lumâ
nări, iar în acea clipă 
am simțit că prezența 
lui Dumnezeu e 
fel în liecare colț 
hrmii șt că acest 
ar trebui să ne 
<ă fim mai uniți, 
înțelegători.-

în sfârșit, în 
aceleiași zile am 
în stațiunea Lloret 
Mar, unde aveam să pe
trecem aproape cinci zi
le- înotând în apele 
Mediteranei, admirând 
palmierii uriași și vi
sând să ajungem la fai
moasa Palma de Major
ca Ne.am 
vaporul, am 
chiar și la o 
ceză și, 
ne.am lăsat fascinați de 
farmecul exotic al dan
surilor spaniole. Am 
fost prinși de valurile 
mulțimii de tineri, ve- 
niți din toată lumea- 
«ducând fiecare cu sine 
într-un fel sau altul

la 
al 

lucru 
facă 
mai

seara 
ajuns 

de

plimbat cu 
participat 

seară fran- 
bineînțeles.

DE NEUITAT
obiceiurile poporului său. •

Ziua de 18 august a 1 
fost destinată vizitării | 
Barcelonei. Cum aș pu- • 
tea descrie orașul cu * 
minunățiile lui în doar ? 
câteva fraze? I-aș putea • 
construi o imagine cât» 
mai. aproape de rea- 
li rate comparându-1 <:U I
un corp omenesc su- * 
pht și puternic, în care*  
sângele pulsează 
vilit, 
cărei 
verbului 
doarea 
cănite 
Columb 
trecutul 
oferind 
blouri neasemuite.

Ziua de 20 august 
fost ziua plecării 
casă. Amintirile 
lor văzute și ale clipelor T 
petrecute împreună vor * 
pulsa, sper eu, continuu, f 
în inimile noastre, 
fel de prețioase ca 
ceste amintiri vor 
mâne prieteniile pe__
le-am legat, căldura su- F 
fletească pe care am f 
simtit-o din partea tu- ! 
turor. De asemenea-» 
nu se pot uita străda.- 1 
niile însoțitorilor 
a ne simți foarte 
Si 
jin spiritual pe 
l-au acordat cu 
generozitate. Se 
în perioada pe «are ol 
traversăm c greu să faci [ 
asemenea cadouri. Păs- * 
trez la final mulțumi-T 
rile câtre toți acel ini- * 
moși ce au depus multe f 
eforturi pentru ca noi * 
să ne putem înălța, mă-t 
car o clipă, visele și • 
speranțele pe podiumul I 
fiecărui ținut vizitat, |*

nestă- » 
fie- î

sensuli 
Gran- *

imprimând 
mișcări

„a fi".
metropolei stă- | 

de statuia - 
îmbină

cu | 
privirilor

______ i lui *
i sublim • 
prezentul- ■

ta. i
•
I 

a*
spre - 

locuri- J,

-----j
Lai 
a~l 

riî-l 
care l

[
iua- 1 
spre J 
bine I 

nici deosebitul spri- * 
care ni * 

atâta f 
st te că »

(Urmare din pag. 1)

este de notat că, în ciuda 
estimărilor optimiste, po
trivit cărora în acest an 
se va obține o producție 
ce depășește cu . el puțin 
î 50 000 tone necesarul 
de consum al populației 
(care este apreciat U cel 
mult 250 000 tOiie), nu 
ne putem aștepta nici
decum la o scădere a pre
țului acestui produs con
siderat de strictă nece
sitate. Cu toate că pro. 
ducătorii de floarea soa 
relui suportă cele mai

contracarare ar fi Impor
turile, însă tot pe mâna 
comercianților vin și a- 
cestea. ei făcându-șl Jocul 
în dauna buzunarului 
consumatorului. prospe
rând, în vreme ce produ 
câtorii materiei prime — 
respectiv agricultorii sunt 
cei ce rămân tot săraci, 
pc spinarea lor îmbogă- 
țindu-so nemeritat tot 
soiul de intermediari și 
manipulatori ai mărfuri
lor, în mod deosebit ale 
celor devenite deficitare 
pe piața noastră com - 
piei debusolată. Reali-

Cine și de ce ne-a 
luat uleiul ?

mari cheltuieli cu lucră
rile solului, semănatul, 
fertilizarea- întreținerea 
și recoltarea, în anul tre
cut ei nu au încasat nici 
700 lei /kg de semințe- în 
vrpme rc câștigul gras 
este încasat de către fa
brici și. în special, de 
către comercianți, care-i 
jupoaie DP consumatori 
punând adaosuri de 60— 
80 la sută, uneori chiar 
mai mult

în cârdășie cu fabri
canții. se spune că angro
siștii fac prețuri cum 
vor mușchii lor, organele 
abilitate să suprave
gheze mișcarea prețuri
lor rămânând neputin
cioase în fața situațiilor 
de criză. , O soluție de

••«•••■•••a*

tatea este deci aceea că 
românul nu mănâncă a 
cum mai mult ulei de
cât In alți ani. ci aceea 
că am intrat într-un vârf 
de consum. r gospoda
rul șef, respectiv guver
nul. nu a fost pregătit 
Poate va trage învăță
mintele de rigoare, mă. 
car pentru toamna și iarna 
carP se anunță a fi mul‘ 
mai grele «uh toate 
aspectele.

Se apreciază că în a 
cest an chiar dacă pro
ducătorilor de floarea 
soarelui li se va plăti 
producția cu 1509 lei/kg- 
comercianților tot le ră
mân în jur ’e 1800 — 
1900 iei/kg de ulei. Nu 
le este oare destul ?

• »•*•*«*•*•*•
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C TV*  1 )
6,00 România: ora 6 

fix'; 9,00 TVR Cluj.N.; 
10,05 TVR Iași; 11,00 
TVR Timișoara; 12.05 
Media—club (r); 13,05
Secretele nisipului (s); 
14,10 Serial • Seicul (r); 
15,00 Desene animate ; 
15,30 Emisiune în limba 
germană; 17.05 Serial • 
Specialitatea casei; 18,00 
Tele-estival Camei Pla. 
net; 19,00 Serial • Sunset 
Beach ; 20,00 Jurnal;
20,40 Festivalul național 
de muzică ușoară „Ma
maia 1997"; 22,15 Film
• Amprenta unei iubiri 
(SUA); 23,50 Festivalul 
national de muzică ușoa
ră „Mamaia 1997"; 0,40
Film erotic • Lady 
Emanuelle (Italia).

C w» 2 )
7,00 Itinerar turistic;

8,30 Cea mai frumoasă 
zi (do); 9,00 Serial •
Dr. Quinn (rj; 10,40 
Film • Cartea cu povești 
(ultima parte) ; 11,35
Sunset Beach (s); 13.30
TVR Cluj N.; 14.30 Ce
bine e acasă! (s); 16.00
Secretele nisipului <s); 
17,00 Serial • Șcicul ; 
18,00 Puterea, pasiunea 
(s) ; 20,00 Fantastic
Star TVR Club ; 21,00
Robingo s ; 21 40 Sub
cupola circului: 22.30
Nocturna sportivă.

(co., SUA); 23.20 Taina 
inimii melc (film, Spa
nia).

ANTENA I > 
TV-DEVA J

21.00 Film • 
la cerere 

23,30 La 
(s); 

Crepusculară

Dosarele X; 
Un cântec 
(SUA, 1971); 
limita imposibilului 
0.15 Zona 
(serial).

1

-

CANTENA l)
6,30 Tele — Dimineața; 

9,50 Viața în trei (Sj; 
10,30 Serial • Iluzii (rj; 
11.20 Film • Strigăt de 
copil (r); 13,10 Model
Academy (s); 14.20 Se
rial • Lumină călăuzi
toare ; tG.OO Club 
Hawaii (s); 18,15 Tele
rebus ; 19,30 Serial •
Alondra; 20,30 Obser
vator; 21.30 Film • 
Cu n noapte în urmă

10,20 — 10,30 Știri ; 
10,30 — 11,20 Actualita. 
tea (r); 19.20 — 19,30
Știri ; 21-15 — 21,25
Știri TV Deva (r).

[PRO - TVj
7.00 Ora 7, bună di

mineața; 9,00 Sport la 
minut; 9.15 MASII (s); 
10.30 Șoapte de iubire 
(s); 11,15 Serial • Cap
cana timpului ; 12,00
Apocalipsul (s); 14,00
Generația PRO; 15,00
Maria de Nadla (s., ep. 
1); 16,00 Tânăr și ne.
liniștit (s); 17,30 Xena,
prințesa războinică (s); 
18.15 Sport Ia minut ; 
19.00 Știi și câștigi!; 19,30 
Știri ; 20,00 Serial •

■.......................................I'........ i...... ■ . ■ ■ ■ .

(PRO-TV-DEVfl)

6,00 — 7,00 Rehiărl ; 
15,00 — 16 00 Serial • 
Reboot (ep 7); Diver, 
tismen-t și muzică; 18.15 
— 19,00 Ghici c»nc bate 
la ușă; 23,00 — 23,25 
Știri locale • Invitatul 
săptămânii.

[DE VAS AT+3
7.00 — 12.30 Reluări : 

17.00 Preciosa (ep. 6); 
18,00 Desene animate ; 
19,00 Casa de nebani (s); 
19.30 Farmacia de gar. 
dă (s); 20,00 Fthn •
Five of me ; 22 JA Mă
mica detectiv fs); 23,00 
Film • Mutant hunt ; 
0,30 Film erotie.
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SPOR
STEAUA A CAPOTAT LA PARIS

ÎN MOD LAMENTABIL,

CU SCORUL DE 5—0 !

| înlăturarea

- de bancrută
După calificarea în 

meciul din primul tur 
al preliminariilor Ligii 
Campionilor in fața e- 
chipei bulgare, ȚSKA, 
după meciul de la So. 
fia, dar in special în 
urma victoriei obținu
te in fața 'ui P.S.G. cu 
3—0 ia București, ne. 
am amăgit că Steaua se 
va califu t centru a pa
tra oară in Liga Campio
nilor. Când FIFA a de
cis că sccru*  partidei de 
la București este de 3—0, 
in urma sancțiunii pri
mite de francezi pentru 
folosirea Iui Fournier (a- 
flat sub -.2 galbene"), a- 
tunci noi. românii, am 
zis că ne-a pus Dum
nezeu mâinile pe cap, 
că nu mai putem pierde 
calificarea! Insă, me
ciul de campionat, cu 
Oțelul Galați al Stelei 
disputat chiar în Ghen- 
cea- trebuia să-i aducă 
pe ai noștri cu picioa
rele pe pământ. .Și chiar 
așa spunea și antrenorul 
M. Stoichiță, că a fost 
bine venit dușul oțeJa. 
rilor, că va dispărea eu
foria jucătorilor săi în 
întâlnirea cu Paris Saint 
Germain, că Steaua va 
începe r eciul retur cu 
I-'SG rb și când scor.il 
ar fi fost 3—2. Ce e. 
ciiipă am văzut mier
curi seara ? Una care 
n-ar avea nici urmă de 
euforie, frica a pus stă
pânire pe majoritatea 
jucătorilor bucurcșteni. 
le.a turnat plumb în 
picioare 1

Nici nu a început bine 
meri ui și Baciu îl trage 
pe un francez cu mâi
nile în fața careului 
mic. Arbitrul Joe Dick nu 
ezită nici o clipă Si dic
tează 11 me‘ri. Execută 
Rai si 1—0. Era minu. 
.tul 21 Românii nu 
izbutesc nicicum să 
„lege" jocul, pasele lor 
erau mereu la adversar, 
despre acțiuni de atac în 
viteză, nici vorbă. Cu 
6 apărători — de me
serie — Răchită» Re. 
ghecampf, Csik- Ba
ciu și Miu, nu este în 
stare nici" să se apere. 
Ca urmare, PSG, cu 
laboriosul Leonardo la 
timonă' cu Rai, Simone 
și Maurice zburdă pe 
lângă .apărătorii" noș. 
tri, rămânând parcă 
hipnotizați de driblin
gurile sau detenta fran
cezilor la mingile înalte 
îa careu. Șl așa, după 
primul gol, au urmat

celelalte : în min. 33 
la o lovitură de colț. 
Rai reia de la 2—3 me
tri în plasă și 2—0. In 
minutul 32, Simone 
demarcat pe dreapta, 
esto deschis în adân
cime, Răchită ezită să-l 
atace și de la 16 m tra
ge în colțul lung și ma
jorează scorul la 3—0 
La acest scor încă eram 
calificați. însă- france
zii au vrut să plece la 
pauză, la vestiare. cu 
calificarea asigurată din 
prima repriză. Și nu 
le-a fost greu în min 
42 să urce scorul la 
4—0. E rândul lui 
Maurice să nu fie mar
cat de nimeni și să mar
cheze.

Și nici n-au reluat 
băieții bine jocul, că în 
minutul 57 se stabiles, 
te scorul final 5- -0 • 
Același Rai l-a mai e- 
xecutat o dată pe Ritli 
De aici, până la sfârșit 
francezii și-au permis 
să nu mai insiste, că a» 
noștri oricum nu le 
mai puneau problem-',1 
nici noii intrați (Hrib, 
Ciocoiu- C. Munteanul 
nereusind mare lucru

De ce strălucirea Ste
lei a pălit așa mult’ 
Simplu: aproape tot ce 
a fost valoare, a plecat 
în străinătate, pentru a 
satisface setea de do
lari. După ce 
cat Hagi, Gică 
eu. Panduru, 
Prodan, Doboș.

au ple-
Popes- 
Gâlcă'
Pârvu

s-a renunțat cu prea 
mare ușurință la A 
drian Ilie, Sabin Ilie 
și Filipescu... Miercuri 
Ilie a înscris încă trei 
goluri pentru turci. Roșu 
și Denis Șerban nu au 
arătat nimic la Paris 
Steaua a ajuns dintr-o 
echipă fanion a fotba. 
lului nostru o echipă 
oarecare. Și dacă nu se 
oprește exodul tinerelor 
valori, nu va mai fi 
mare deosebirea între
echipele din fruntea 
D.A. și cele de la mij
locul clasamentului.

lată și echipa aliniată 
de Steaua, miercuri sea
ra. care nu o vom uita 
repede: Ritli, Reghe-
campf, Răchită- Csik. 
Baciu (Ciocoiu), Miu, 
R. Nagy (Hrib), Mili
tarii, Rotariu- D. Șer
ban (C. Munteanul, Roșu.

Steaua va evolua peste 
trei săptămâni în Cupa 
UEFA.

SABIN CERBI

INTRAREA PE STADION
LA CORVINUL

Intrarea pe stadion bază de tichete — abo. 
a .^embrilor susținători nament, care se pot ri
al Clubului F.C. Cor. dica de la secțiile din 
vinul la meciurile <Un S.C. Siderurgica S. A. 
campionat se facc pc Hunedoara.

.v

I

i
I

I

Ministrul Justiției, Va- 
Ieriu Stoica, a declarat 
în cadrul unei conferin
țe de presă ad-hoc, că 
o necesitate juridică 
lăturarea infracțiunii 
bancrută frauduloasă, 
oarece Jn sistemul 
ridic existau lucruri 
compatibile". Aceste 
compatibilități privesc 
termenul de bancrută și 
faliment.. Ministrul Stoi
ca a afirmat că bancrută 
înseamnă faliment, iar, 
în sistemul actual, nu mai. 
este posibil falimentul.

„Infracțiunea de 
cruță frauduloasă 
complexă și reunea 
materiale, care sunt pre
văzute în Codul Penal, 
respectiv fals, uz de fals, 
înșelăciune etc. Inlătura-

era 
în
de 

de. 
ju- 
in- 
in-

ban- 
era 
acte

* 
infracțiunii 1* r 
frauduloasă;

rea bancrutei nu este o ♦ 
dezincriminare a infrac- i 
țiunii", a spus Stoica.

La 16 iunie 1997, Gu- ț 
vernul a adoptat Ordonan- * 
ța de Urgență 32, prin • 
care a fost abrogat artl- ; 
colul 208 din Legea 31/ 
1990 privind societățile * 
comerciale. Astfel, a fost • 
abrogată infracțiunea de ♦ 
bancrută frauduloasă. A-, 
brogarea acestei 
țiuni a permis 
rea din arest a unor in
fractori, acuzați de fall- • 
mentarea societăților co-, 
merciale pe care le ad- 1 
ministrau. Ministrul Jus- * 
tiției a afirmat că jude- f 
cătorii trebuiau să schim- . 
be încadrarea juridică în , 
cazul acestor inculpați, I 
pentru a nu fi eliberați. |

infrac- 
elibera- *

Paiatu] Consiliului Europei din Strasbourg (Franța)

Noul secretar de stat în 
Ministerul Educației I 

Naționale
Ministerul Educației Na

ționale a primit de la Gu
vern decizia de numire în 
funcția de secretar de 
stat a prof. dr. Petru Mi
hai Gorcea. Ministrul E- 
ducației, Virgil Petrescu, 
a declarat agenției Media
fax că ar dori să creadă 
că noul secretar de stat 
va forma, împreună cu 
ceilalți colegi, o echipă o- 
mogenă, care să lucreze 
în spiritul aplicării pro
gramului de reformă.

Petrescu este de acord 
că numirea secretarului de 
stat Gorcea a fost făcută 
într-un moment foarte 
greu pentru învățămân
tul preuniversitar, știut

fiind că până la 15 sep
tembrie au Ioc concursuri 
de admitere în licee și școli 
profesionale, cele pentru 
numirea inspectorilor ge
nerali școlari și ai adjunc- 
ților acestora, precum și 
detașările personalului di
dactic, în interesul învă
țământului sau la cerere. 
Ministrul Educației Națio
nale, împreună cu echipa 
de la preuniversitar. îl va 
ajuta pe noul secretar de 
stat să depășească cu brio 
această perioadă. astfel 
încât noul an școlar să 
demareze în condiții nor
male. Petrescu îl consideră 
pe Mihai Gorcea „un om 
echilibrat".

j
de lei plafonul minim j

1

BCR reduce

BCR reduce, de la 5 
milioane lei la 500 000 lei, 
începând cu 25 august 
plafonul minim necesar 
pentru constituirea de 
către persoanele fizice a 
unui depozit pe o lună, 
informează un comunicat 
al băncii.

Pentru celelalte terme
ne, valorile minime ale 
depunerilor rămân ace
leași: 100 000 lei pe trei 
luni; 500 000 lei pe șase, 
nouă luni și un an. Deci

la 500000

zia a fost luată pentru a 
asigura clienților persoa
ne fizice o cât mai bună 
fructificare a micilor e- 
conomii.

BCR oferă la depozite- ț 
le la termen, constituite ț 

către persoanele fizi- ;de ------ .------------- — .
ce, următoarele dobânzi : j 
40 
la
sută — 6 luni; 48 la
— 9 luni; 50 la sută — 
12 luni.

la sută — 1 lună; 43 ț 
sută — 3 luni; 46 la *6 la 1

sută '
1 
I I

Decedat în Israel 
în condiții neelucidate

Ministerul Afacerilor Ex
terne a fost informat de 
poliția israeliană că cetă
țeanul român Beta Anton, 
care lucra legal pe șantie
rul companiei de construc
ții „Ben Yakar Gat', a de
cedat, pe 20 august, la ora 
18,30, în apropierea locali- 
tâții Modiin.

Decesul a survenit, dupâ 
toate probabilitățile, din 
cauza unei afecțiuni pul
monare. Insă colegii de

muncă ai lui Beta Anton 
au sesizat, pe 21 august, 
secția consulară a amba
sadei României, în legă
tură cu o posibilă culpă a 
antreprenorului israelian, 
care nu a asigurat trans
portul la spital al bolna
vului, cu zi înainte, în 
ciuda solicitării insistente 
a acestuia, în vederea e- 
fectuării unui tratarrtent 
recomandat anterior de 
medic.

Un membru al Partidului Comunist rus a criticat | 
sentința pronunțată în cazul fostului •

lider est-german Egon Krenz I
Un înalt oficial din

1 cadrul Partidului Comu
nist rus a criticat sen
tința pronunțată împo
triva fostului lider comu
nist est-german Egon

< Krenz, condamnat la șase 
, ani și jumătate de în

chisoare, după ce a fost 
găsit vinovat de omorâ-

' rea prin Imprudență a
< mai multor persoane ca

re au încercat să escala
deze zidul Berlinului, in
formează Reuter.

' „Sentința este nede- 
o mocratică și încalcă drep-

turile omului”, a declarat 
adjunctul liderului comu
niștilor din Parlamentul 
rus. Ivan Melnikov. „A- 
ceasta este dreptatea în
vingătorului. Este ace
lași lucru ca și In cazul 
lărgirii NATO spre Est", 
a precizat el, adăugând 
că Egon Krenz a acțio
nat ca parte a sistemului 
de guvernare de tip so
vietic existent- la acea 
vreme în Germania De
mocrată.

„Partea sovietică este,

de asemenea, responsa
bilă. la fel și statele sem
natare ale Pactului de la 
Varșovia. O persoană tre
buie judecată din punc
tul de vedere al circum
stanțelor în care s-au 
produs faptele șl nu din 
perspectiva actuală", a de
clarat Melnikov.

întrebat dacă Parti
dul Comunist rus inten
ționează să adopte o for
mă oficială de protest, 
Melnikov a răspuns: „Da, 
vom face ceva. Am în
cercat șt vom încerca să

strângem informații o- i 
biective și să le transml*  i 
tem pe canale oficiale f 
autorităților germane". •

Activitatea fostului Par- 1 
tid Comunist sovietic a I 
fost scoasă în afara legii 1 
după venirea U putere a T 
președintelui Boris Elțîn. ♦ 
Sub conducerea lui Ghe- | 
nadl Ziuganov, fost ofi- 1 
cial în cadrul Partidu- 1 
Iul Comunist sovietic, ac- | 
tualul Partid Comunist i 
rus a devenit cea mai nu- 1 
meroasă formațiune din I 
Duma de Stat. în 1995. f♦
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Admitere
în perioada 26—31 au

gust a.c., la facultatea de 
inginerie Hunedoara au 
loc înscrierile pentru ad

E 
A* 1
C 
U

: 'Ti
A' 
T

! <E

PROFIL SPECIALIZAREA
Nr; 

locuri

-Ingineria proceselor 
siderurgice i

60. i■ȘTIUTA 
MATERIALELOR

)

-Prelucrări plastice și 
tratamente termice

-T uitarea metalelor

ELECTROMECANIC Electromecanică 25

MteâĂktd • Utilaj tehnologic 20

■c 
i oi i

3 1
L.â i

•

ELECTROMECANIC
i

■ Exploatări mașini 
și utilaje

20

Sâmbătă, 30 
regele Mihai
zent în municipiul 
nedoara. Conform progra
mului stabilit, 

fi așteptat 
intrarea în 
cu pâine și 
servi masa 

Motelul Cinciș. De la 
ora 15, va vizita Caste-

Examenul de admitere 
se desfășoară în perioada 
3—4 septembrie și cuprin
de în raport de opțiune 
disciplinele algebră, ele
mente de analiză mate
matică, . trigonometrie ri 

1
1
I Ex-regele Mihai 

la Hunedoara
I

■

I

1♦ 
I

î

august, ex- 
va fi pre- 

II u-

Va 
la 
ra 
va 
la

Mihai I 
la ora 13 
Ilunedoa- 
sare, apoi 
de prânz

miterea în anul universi
tar 1997—1993.

Locurile pentru noul an 
universitar sunt astfel : 

geometrie analitică, precum 
și fizică.

Primul candidat, înscris 
pentru sesiunea din acest 
an, este Gelu Simion, din 
Hunedoara.

» C3 - ■* I—I J t

î » 
I M 
t » 
I * 
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loc unde 
cetățeni I 
Cu oca-'

lui Corvincștilor, 
se întâlnește cu 
ai municipiului, 
zia vizitei Ia Hunedoara, * 
fostului suveran al Ro-1 
mâniei i se va înmâna t 
și cheia orașului. După I 
ceremonia de la Castel, 
Mihai I va pleca la Mă- » 
năstirea Prislop, unde își * 
va petrece noaptea. i

I*

CIOCNIRE FRONTALA

In seara zilei de 18 au
gust a.c.. Dan loan Florea. 
aflat la volanul autotu
rismului 2 HD 7269, a de
pășit, la intrarea în Hu
nedoara, o căruță, pe po
dul peste Râul Cerna. Fă
ră să se asigure, deși cir
cula într-o zonă cu depă
șire interzisă, a intrat în 
coliziune frontală cu un 
alt autoturism, care cir
cula regulamentar din 
sens invers.

Șapte zile 
pe șosea

In urma ciocnirii fron
tale cele două autoturisme 
au fost avariate, iar spre 
marea fericire a celor a- 
flați în mașini, accidentul 
s-a soldat doar cu leziuni 
ușoare.

ALCOOLEMIE 
DE 2,10 LA MIE

Ziua de 24 august va 
rămâne una dintre cele 
mai negre pentru Ilie loan 
din Hunedoara. Tn drum 
spre Cinciș, în apropierea 
Uzinei de preparare din 
Teliuc, Ilie loan l-a acci
dentat mortal pe Gostian 
Ladislau. Analizele de sân
ge efectuate în laborator 
au stabilit că autorul acci
dentului avea o concentra
ție alcoolică de 2,10 la mie. 
în prezent, loan Ilie se 
află în arestul Poliției din 
Hunedoara și vn fi trimis 
în judecată. Pentru fapta 
sa riscă o pedeapsă cu
prinsa între 5 și 15 ani.

întrebat cum își moti
vează fapta, Ilie loan ne-a 
spus: „Este un lucru de 
care nu-mi face plăcere 
să vorbesc și pe care-1 re
gret foarte mult. A fost 
un accident. N-am urcat 
beat la volan în cei patru 
ani de când am permis.

Biblioteca siderurgiștilor — 
un tezaur!

Înființată în 1950, bi
blioteca sindicatului „SI- 
DERURGISTUL", a SC 
Siderurgica SA, este, la 
ora actuală, un veritabil 
tezaur de carte I Situată 
în spațiul clubului, biblio
teca are doi salariați, Flo
rina Pirvu și Mircea Ionaș. 
De ce afirmăm că este 
tezaur de carte ? Pentru 
că numără 100 000 volu
me 1 Reevaluat recent, 
valoric, asta înseamnă 

j două miliarde lei, dar ci- 
( ne poate estima strict fi- 
i nanciar o atare rezervă 
1 de carte, accesibilă nu 
ț doar salariaților societă- 
i ții patronale, sindicatului, 
J ■ ci oricărui cititor din 
ț municipiu ?
i — „in ajutorul citito- 
’ rilor, s-a trecut la înfiin- 
î țarea celor trei cataloa- 
l ge — alfabetic și sistema- 
i tic — in lucru; tooogra- 
1 fie — definitivat6, ne 
1 spunea doamna Florina 
i Pirvu, care lucrează aici 
* de peste 20 de ani.

Foto ANTON SOCACI

Din anul 1996, din lip
să de spațiu și datorită 
fondului mare de apro
vizionare cu carte (aprox. 
2 500 voi. cărți pe an), 
s-a trecut la reorganiza
rea fondului. Actualmen
te a fost rezolvată impe
cabil sala principală. 
Deci 100 000 volume cărți, 
un vast instrument de 
lucru cu publicul cel mai 
divers, inclusiv de stu
diu. S-au achiziționat pe 
anul în curs, până la 1. 
08., 558 volume, valorând 
6 772 264 lei. E mult 2 E 
puțin ? Ajunge doar să 
comparăm fondul de car
te total cu cel al unor 
biblioteci municipale sau 
orășenești.

Și asta, cu doar doi 
salariați. Sindicatul a fă
cut, prin ani, eforturi re
marcabile, pentru ca azi 
să existe în Hunedoara o 
astfel de comoară. Ea va 
trebui estimată după cri
teriul valorii intrinsece.

Cu toată pauperitatea, 
biblioteca are și abona
mente, la 34 de ziare, re- \ 
viste de specialitate, artă 
și cultură, știință, diver
tisment. Plus cele de or- 1 
din economic, legislativ, i 
monitorul oficial, științi- I 
fie etc. |

Părerea noastță este că, i 
în perspectiva greu pre- ' 
vizibilă a tranziției, re- | 
structurărilor, o asemenea l 
bibliotecă merită să fie j 
în continuare a noastră, ț 
accesibilă celor dornicii, ț 
de Za copii la tineri ți i 
vârstnici, administrația ’ 
și sindicatul Siderurgica 1 
SA fiind sensibili la du-l 
bla valoare a bibliotecii J 
sindicale : cca a cărții, j 
întru cunoaștere, și cea 1 
strict economică. Prețul i 
cărții este unul efemer J 
și convențional, cel al ț 
memoriei șl cunoașterii l 
din paginile ei, fiind i- J 
nestimabil, ca viata. j

1
EUGEN EVU ?
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Spitalul din Hunedoara.*

Cazuri și necazuri în evidenta populației la Hunedoara
Dialogul avut cu dl mr. 

Lianu Sălășan, șef Birou 
Evidența Populației Hu
nedoara, a scos în eviden
ță aspecte ce țin de pro
blematica cu care se con
fruntă polițiștii acestui bi
rou. Un fenomen negativ 
este generat de unele e- 
Miei ce sunt internate fără 
•ct de identitate, la ma
ternitatea sau secția de pe
diatrie a spitalului. Lunar 
apar 3-4 cazuri în care, 
după naștere sau interna
rea cu copilul mic, mame
le spitalizate pe baza unor 
Informații de identitate 
false fug din secții, aban- 
donându-și copilul. Anun
țați de către spital, poli
țiștii Biroului de Evidență 
a Populației sunt nevoiți 
pentru identificarea per

E W-î-’wMw! 

soanelor să execute o ma
noperă similară cu cea a 
găsirii acului în carul cu 
fân.

Dincolo de aceste cazuri 
triste, principalul motiv 
care determină unele per
soane să fie în afara evi
dențelor poliției și, evi
dent, a legii, este indo
lența și un coborât grad 
de instruire. Principalii 
„clienți" ai polițiștilor de 
la evidența populației sunt 
țigani, migratori sau nu, 
precum și persoane fără 
ocupație ce gravitează la 
granița lumii interlope. Un 
exemplu concludent pen
tru formarea unei ima
gini de cât de departe 
poate merge încălcarea le
gii îl constituie persoana 
lui Crăciun Florescu, 38 

de ani, fără ocupație, cu 
domiciliul în localitatea 
Gălan. Acesta locuiește în 
Hunedoara fără forme le
gale de mai bine de opt 
ani de zile. De asemenea, 
buletinul de identitate al 
lui este expirat de peste 
trei ani de zile. Dacă mal 
adăugăm că cei doi copii 
ai lui Crăciun Florescu au 
depășit cu 2, respectiv,' 3 
ani vârsta de 14 ani când, 
conform legii, trebuie să-și 
obțină buletinul și abia a- 
cum s-au „hotărât" să se 
prezinte pentru eliberarea 
actului de identitate, cre
dem că orice comentariu 
este de prisos.

Este bine, consideră dl 
mr. Sălășan, ca prevede
rile Legii 10Ș/1996, privind 
evidența populației și car

-

tea de identitate, să fie 
cunoscute de cât mai mul
tă lume pentru a lua la 
cunoștință fiecare ce tre
buie făcut pentru rămâne
rea în legalitate. Un ca
pitol important al acestei 
legi cuprinde obligațiile pe 
care le au cetățenii și pe
depsele care se dau pen
tru nerespectarea acestor 
obligații. Trebuie să se știe 
astfel că declararea neco
respunzătoare a adevăru
lui privind domiciliul sau 
reședința constituie infrac
țiunea de fals în declara
ții șl se pedepsește, con
form dispozițiilor Codului 
Penal. Neprezentarea eu 
cel puțin 15 zile înainte de 
împlinirea vârstei de 14 
ani pentru solicitarea for
mațiunii de evidentă a 

populației, eliberarea cărții 
de identitate, neprezenta
rea cu cel puțin 15 zile 
înainte de expirarea ter
menului de valabilitate a 
cărții de identitate pentru 
solicitarea uneia noi se 
pedepsesc cu amendă de 
la 25 000 la 40 000 de lei. 
Dacă cineva care pierde 
cetățenia română sau care 
are aprobare pentru stabi
lirea domiciliului în străi
nătate „omite" să predea 
la Serviciul' Pașapoarte 
cartea de identitate odată 
cu primirea pașaportului, 
va fi amendat cu sume în
tre 40 000 șj 80 000 de lei. 
La fel vor fi pedepsiți cel 
care nu prezintă în ter
men de cinci zile de la 
sosire cartea de identitate 
responsabilului cărții de 

imobil unde s-au mutat. 
Gu amenzi de la 75 000 la 
150 000 de lei sunt pedep
siți cetățenii care ia schim
barea domiciliului nu se 
prezintă la evidența popu
lației în termen de 15 zile 
pentru eliberarea unei noi 
cărți de identitate sau Gel 
care nu se prezintă la e*  
vidența populației pentru 
înscrierea mențiunii de 
stabilire a reședinței în 
cartea de identitate atunci 
când mai mult de 45 de 
zile locuiesc temporar la 
altă adresă.

Pagină realizată de: 
CORNEL POENAR, 
ADRIAN SALAGEAN
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• Fizică școli profesio
nale șl complementare 
(5 500 lei); Desen tehnic 
de specialitate XI—XII, 
școli profesionale (3 000 
lei); Instalații și echipa
mente electrice (6 500 lei); 
Stenodactilografie IX— 
XII (4 500 lei); Merceo- 
logie, cl. a Xl-a (4 000 
lei).

Tot la Casa Cărții sem
nalăm și apariția unor 
remarcabile volume pur
tând însemnele Editurii 
„Albatros": Octavian Pa
ler — Apărarea lui Ga
lilei (232 pag, 15 300 lei)

ț-y
i

£

Filozoful și prozaicul vieții
Poate să fie vorba de- 

I spre o prejudecată, dar 
1 port în suflet convinge- 
■ rea că viața oricărui om 
« este un templu in care 

nu se poate intra decât 
| executând un anume ri- 
- tual. Cu atât mai mult 
» atunci când este vorba 
I despre viața unui filozof, 
„ ți cu mult mat mult a- I tunci când acesta se nu

mește Nietzsche. Chiar 
Idacă autorul monografiei 

se disculpă: „Viața lui 
• Nietzsche a fost aproape 
y neînsemnată: câteva de- 
« cenii ale unei vieți de 
I intelectual, de la bun 
J început o persoană re- I trasă, o persoană care a

stat sub semnul singură- 
J tății și al neînțelegerii. 
| Nici o realizare nu a fă

cut să crească în inten- 
| sitate și nu a definit a- 
» ceasta viață și nici o pre- 
I țuire veritabilă, venită 
J din exterior nu a inso- 
| fit-o" (p. 7). Afirmațiile 
I de mai sus par ușor dis- 
J cordante cu ceea ce și 
| cine a fost unul dintre 
• cei mai mari gânditori 
| ai secolului trecut, cel 
» care a prefigurat, intr-un 
Ifcl, omul secolului XX.

Dar, lăsând la o parte 
(nuanța mai pesimistă și 

mai sentimentală a lucru- 
' rilor, cartea este, cred 
I eu, o punere în drepturi- 
• le sale pentru cititorul

român a informațiilor 
despre existența unei per
sonalități filozofice ținu
tă multă vreme la index 
de autoritățile comuniste. 
Acuzat de acestea că ar 
fi fost inspiratorul ac
țiunilor lui Hitler, el este 
„păcătosul" care „consi
dera că civilizația poate 
fi salvată numai prin a- 
pariția unei ființe supe

cu tot, este o scriere 
strict de specialitate, do
minată de un limbaj de 
multe ori 'sec, tradițional 
și convențional. Înseși 
titlurile capitolelor (?) 
prevestesc o lectură in- 
citantă, deși autorul s-a 
folosit de ele pentru a 
crea o anumită atmosferă 
în mintea și sufletul ci
titorului. Si totuși, men

Ivo Frenzel: FRIEDRICH NIETZSCHE 
Editura Teora, București.

rioare (Hitler, n. DH), su
praomul (Vber mensch) 
și construirea unei elite 
viguroase, liberă de pre
judecățile moralei" (aria
nă, n. DH) (Dicț. de fi- 
loz., Edit. Politică, Buc. 
1978, p. 497—498). Dar 
să nu trecem mai depar
te fără a spune câteva 
cuvinte și despre autorul 
monografiei... Ivo Fren- 
zel nu se află la primul 
„păcat" de gen, el mal 
publicând studii despre 
Descartes sau Heidegger) 
s-a născut în anul 1924 și 
a studiat filozofia la GO- 
tingen. Este stabilit în 
Hanovra, trăind ca „pu
blicist liber-profesionist" 
(p. 175). Carted, numă
rând doar 175 de pagini, 
cu aparatul bibliografic

ționarea lor mi sc pare 
oportună: Educația unui 
geniu (p. 7)i Nașterea 
tragediei din spiritul ro
mantismului (p. 43) i
Nietzsche la Bayreuth 
(p. 70); Boala (p. 87); Spre 
țărmul lui Zarathustra 
(p. 108); Ultima perioadă 
și prăbușirea (p. 128)) 
Sfârșitul: Dionisos îm
potriva Crucificatului (p. 
143). Ivc Frenzel a res
pectat cu fidelitate o 
anumită stare de fapt 
a scriiturii; urmărind 
viața și evoluția gândirii 
marelui filozof intr-un 
context local și european 
nu totdeauna propice, I.F. 
creează un fel de hallo 
prin care răzbat cuvin
tele din Ecce Homo: 
„Una sunt eu, alta sunt

scrierile mele". Această " 
conștientizare a realității i’ 
de către Nietzsche il va ll 
urmări toată viața. Spi- • 
ritul său pătrunzător și | 
subordonat unei concep- ! 
tualități devansând tim- 1 
pul îl face să trăiască acut ' 
posibila și extraordinara > 
proiectare a omului într- ' 
un spațiu și într-un timp 
pe care le merită, dar pc | 
care greu le poate avea. * 
întâlnirea sa cu opera lui ! 
Schopenhauer, prietenia ' 
cu Wagner, căsătoria, pro- I 
zaismele unei vieți cu ’ 
mal multe insatisfacții > 
decât împliniri, și nu în I 
ultimul rând boala nemi- Z 
loasă care îl va și răpune ! 
până la urmă la vârsta 
de numai 56 de ani, toate | 
acestea vor fi fost pentru • 
filozoful bântuit de vizi- j 
onarism un adevărat bles- ; 
tem. Mort deci destul de î 
tânăr, Nietzsche a lăsat • 
posterității o operă care j 
îl plasează între marii I 
gânditori ai. lumii: Naș- I 
terea tragediei (1871); O- • 
menesc prea omenesc | 
(1878); Așa grăit-a Zara- « 
thustra (1883, 1885); Din- 1 
colo de bine și de rău ' 
(1886); Amurgul idolilor i 
(1889) ș.a. Fără lectura a- ' 
cestei cărți, vă asigur, j 
vom fi cu mult mai să- I 
raci sufletește...

DUMITRU IIURUBA ! 

__________________________ I

I

ș

Umblu de colo-colo prin lume
și plâng peste dalele iubirii de piatră.
Brațul îndoielii îmi fură fab]a de ciocolată 
dintr-o poveste dulce de trai
Foamea de trup mi se-ndepărtă — cal ori cămilă 
împăturind deșertul în copite.
Prăbușit în ispite» plâng
sub unghia-ntâmplării care mă sfâșie — 
eretc însetoșat de zare.
Osia fără noroc frântă în roata norocului... 
Rătăcit pe Căile de Lapte visate invers 
și măcinate sub pulberea dc pași 
ai robilor rămași pe drumul lor, plâng...

Plânsul e o pată dc sânge 
pe năframa voinicului.

CONSTANTIN GIIEORGIIE NAIDIN

uita
Tu, cel ce-acuma-nveți mersul 
și zborul tânguitor, prea alb al pescărușului, 
totul, dar tot ce-atingi, 
își are taina sa
Când dă piciorul tău nepârguit 
în bulgărele de pământ al brazdei, 
s*a  frânt misterul pâinii 
sub povara ta de dimineață ne-ntregită, 
căci totul, tot ce-atingi 
își are taina sa, 
Iar cea mai mare taină 
e cea a ochilor din înlăuntrul tălpii, 
frumoși precum firea o știi de frumoasă. 
Cu ochii deschiși, tu, 
necontenit învățând mersul, 
calci cu băgare de seamă, 
să nu mai frângi minuni...

ROXANA SlCOE-TlREA, 
elevă. Colegiul Național „Deccbal"

•, 
•.

DM X — Casa de cultură
Foto ANTON SOCACI

Publicistica li mied or cană 
ia 1997...

După ce, imediat după 
1989, tipografia Polidava 
era asaltată sufocant de 
noile publicații, toate de
clarate nesățios libere, lu
crurile s-au mai domolit, 
uneori prin dramatice fa- 
limentări, felurit motiva
te, iată-ne, în 1997, în fața 
a ceea ce a rezistat. Nu 
vom opin.q acum nici de
spre motivele eșecurilor, 
nici ale reușitei. Oricum, 
este știut că istoria publi
cațiilor românești antebe
lice abundă în efemerita- 
tea multor ziare și reviste.

Practic, cred că impor
tant pentru toți este și va 
fj exercițiul democratic al 
re-zidirii celui mai mare 
deziderat al nostru, pe ca
re se pare Că mulți l-au 
uitat (? !): LIBERTATEA 
DE EXPRIMARE I Acum 
o avem, chiar dacă în a- 
numite zone ale politicii, 
ale puterii, ori individual, 
deranjează, fie prin re
flex, fie prin interese de 
grup.

Așadar, cotidianul jude
țului „Cuvântul liber**  a 
reușit, cu doar de oamenii 
lui știute eforturi, să re
ziste, să-și mențină meri
tul de lider la tiraj și uni
catul ca natură cotidiană, 
avantaj ne-cucerit încă de 

altul. Așteptăm clipa când 
tehnologia nouă îl va face 
și mai atractiv, cum me
rită. Tradiția sa este prin
cipalul atu. Ga și inteli
gența de a forma noi ga
zetari, o generație imedia
tă și de a-și păstra cola
boratorii de valoare.

Urmează „Călăuza", un
de tenacele Valeriu Bârgău 
și Mariana Pândaru con
curează săptămânal (loial) 
gazetele mai fine grafic, 
mai de ambiție în acest 
sens, precum „Oglinda**,  a 
lui Mircea Lepădatu... Din 
păcate, publicația lui Mir
cea Diaconu, la Hunedoa
ra (Ilunedoara Exclusiv), 
cea a lui Dan Gîmpeanu, 
Expres-Destin (inclusiv e- 
ditorial), ies sub „foc mic", 
din neștiute motive, chiar 
dacă editorii sunt meri
tuoși și au ambiția unor 
programe proprii. Din ne
fericire, „Lumina**  și-a în
cetat recent apariția, cu 
toate că dl Mircea AV>l°ț 
se vădea a fi unul din cel 
mai curajoși editori, având 
o echipă „nervoasă".

în fine, se pare că va 
apărea un nou ziar, „Dia
log'*,  pe care-1 așteptăm
cu interes. Este remarca
bil și faptul că, la Orăș-
tie, loan Vasiu tinde să
scoată „Palia" în formulă 

nouă' Bradul este mal ti
mid. Gât despre publicații 
ca „Poliția", ori cea de co
merț etc., acestea vin să 
reflecte transparent spa
țiile de grup, instituțio
nale și e bine că sunt.

Revistele de artă și li
teratură sunt „Opinii cul
turale" (Dumitru Hurubă), 
„Ardealul literar și artis
tic" (Bârgău-Pândaru) și 
„Provincia", din Hune
doara.

în opt ani, cărora li se 
adaugă „luminoasele de
cenii", Inspectoratul de 
Cultură nu a găsit puterea 
(exigenței profesionale șl 
celei financiare) de a edi
ta o revistă, cum abundă 
azi în țară (București, A- 
rad, ©radea, Timișoara, 
Satu Mare, Gluj, Iași etc.). 
Tot respectul însă pentru 
revista de etnografie și fol
clor „Miorița".

Lipsită de credibilitatea 
Unui om de litere afirmat, 
național, în această insti
tuție, scriitorii „vechi" și 
tineri din județul nostru 
au optat care-cum pentru 
alte publicații, dezbinați 
în continuare și lămuriți 
de promisiuni neonorate.

P.S. Despre Valea Jiului, 
cu alt prilej.

EUGEN EVU
î

Cu mai puțin de o lu
nă de zile înaintea în
ceperii anului școlar, o- 
ferta manualelor conti
nuă să se îmbogățească. 
Dintre manualele de li
ceu recent apărute la li
brăria „Casa Gărții" din 
Deva, menționăm urmă
toarele :

• clasa a iX-a : Lb. 
română (4 000 de lei); Pe
dagogie generală (3 000 
de lei); Lb. engleză 
(15 000 lei); Lb. latină 
(3 500 lei); Lb. germană 
(anul VIII de studiu, 
6 000 lei); Chimie (3 600 
lei); Geografie fizică ge
nerală (2100 lei); Isto
rie universală antică și 
medievală (3 200 lei); Fi
zică (2 800 lei).

• ejasa 
gie (3 300 
niversală 

lei); 
lei)r

a X-a ; . Biolo- 
lel); Istorie u-

Și modernă 
Sociologie 
Lb. rusă

(3 000
(3 200
(3 500 lei); Geografia e- 
conomică a lumii (2 600 
lei); Fizică 
conomie
(3 800 lei).

(2 000 lei); E- 
pentru liceu

a Xl-a : Lb. 
a Xl-a și a 
lei); Geogra-

• clasa 
română (cl. 
XII-a, 2 500 
fia mediului (2 000 lei); 
Lb. engleză (4 500 Iei); E- 
lemente de analiză mate

matică (4 100 Iei); Lb. 
germană (anul VII de 
studiu, 2 200 lei); Fizică 
(1 500 lei).

• clasa a Xlfa: Bio
logie (5 200 lei); Lb. fran
ceză (2 000 lei); Geogra
fia României (3 000 lei); 
Lb. latină (3 200 lei).

librării

și Aventuri solitare (300 
pag, 7 650 lei) — și ale 
Editurii „IIumanitas“ :

• Ernest Bernea — ’
Spațiu, timp și cauzali- I 
tate ' ' K
(303 pag, 23 900 lei)

• Mircea Eliade — Me- 
morii 1907—1960 
pag, 36 900 lei);

la poporul român I
23 900 lei): ț 

(554 î
1 a 
I

• Platon — Euthy- 
phron. Apărarea lui Socra- 
te. Giiton (cu un eseu 
despre viața iui Platon 
de Gtin Noica), (189 pag, 
11 900 lei);

• Alexandre Koyrâ — 
De la lumea închisă la 
universul infinit (219 pag, 
22 900 lei);

• Hajime Nakamura 
— Orient și Occident — 
o istorie comparată a i- 
deilor (547 pag, 44 900 
lei);

• Tratat de sociologie 
sub coordonarea lui Ray
mond Boudon (639 pag, 
49 900 lei);

I
i
î

II
7
>

I
I

1
1

GEORGETA BÎRLA ț
i

• Henri — Irânâe Ma- 
rrou _ Sf. Augustin șl 
sfârșitul culturii antice 
(564 pag, 44 900 lei).

£■■■■■■■;
WAT.?!

v.v
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LUNI, 1 SEPTEMBRIE
TVR 1

13,00 Secretele nisipului (s/r); 14,00
Știri; 14,10 Șeicul (s/r); 15,00 D.a.; 15,30 
Em. în Ib. maghiară; 17,05 Specialitatea 
casei (s); 17,35 Timpul Europei; 18,00
Tele-estival Camei Planet; 19,00 Sunset 
Beach (s); 19,50 Agenda muzelor; 20,00 
furnal; 21,00 Bay watch (s); 22,00 In fața 
dv»; 2349 Canary Wharf (s); 23,30 Jur- 

. laal 23,50 Revista de istorie; 0,30 Rock 
Live.

TVR 2
1X90 Tribuna partidelor parlamentare; 

13,39 Conviețuiri; 1440 Ce bine e acasă I 
fs); 1540 Știri; 15,10 Știri bancare și bur
siere; 15,30 D.a.; 16,00 Secretele nisipu
lui (s); 17,00 Șeicul (s); 17,50 Știri; 18,00 
Puterea, pasiunea (s); 1940 Exercițiu de 
admirație Ido); 20,00 Teatru TV: „Minci
nosul*  de Carlo Goldoni; 22,00 Cultural 

, (mag.); 22,30 Ultimul tren (dezb.); 23,30 
1 Autograf pentru prezent; 0,00 TVM. Me
sager; 0,30 Mari dirijori români.

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

imaginație (s/r); 9,30 Controverse istorice 
(do/r); 10,00 Viața în trei (s); 10,35 Prin
tre rânduri (r); 11,25 Crimă cu premedi
tare (f, p. H/r); 13,10 Model Academy (s); 
13,35 D.a.; 14,00 Știri; 14,10 Teleshopping; 

'14,20 Lumină călăuzitoare (s); 15,05 Ber
lin Express (f. SUA)- 16,50 Iluzii (s); 17,40 
Intre prieteni; 18,20 D.a. ; 18,45 Telerebus;
19,20 Știri; 19,30 Alondra (s): 20,30 Obser
vator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Cerul drept martor (f.p. Franța); 23,05
Știri; 23,15 Disraeli (s)-_ 0,20 Kassandra (s).

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

Sport la minut; 9,15 M.A.S.II. (s/r); 9,45 
i Tânăr și neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de 
iubire (s/r).. 11,15 Capcana timpului (s); 
12,00 Confruntările celui de-al II-lea Răz
boi Mondial (do); 13,00 Procesul etapei (r);
14.30 Lumea filmului; 15,00 Maria de 
Nadia (s); 15,50 Sport pe plajă; 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 Șoapte de iubire 
(s); 17,30 Zona Crepusculară (s); 18,20
Sport la minut; 18,35 Cine este șeful ? (s); 
19,00 Știi și câștigi 1 ; 19,30 Știri; 20,00
Three Amigos (co. SUA); 22,00 Familia 
Bundy (s); 22,30 Viața ca în filme (s>;
23,00 Știri; 23,20 Revista presei; 23,30 La 
limita imposibilului (s).

MARȚI, 2 SEPTEMBRIE
[ r » •

TVR 1
6,00 România: ora 6 fix I ; 8,30 D.a.; 

9,00 TVR Cluj-Napoca; 10,00 Știri; 10,05 
TVR lași; 11,00 TVR Timiș.; 12,05 Credo
(r) ; 13,05*  Secretele nisipului (s/r); 14,00

(Știri; 14,10 Șeicul (s/r); 15,05 D.a.; 15,30
Ecclesiast *97;  16,00 Em. în lb maghiară; 
17,00 Știri; 17,05 Specialitatea casei (s); 

I 17,35 Medicina pentru toți; 18,00 Tele- 
estival Camei Planet; 19,00 Sunset Oeach
(s) - 20,00 Jurnal; 21,00 Cazul Paradine (f. 

UA);.23jO5 Canary Wharf (s); 23,30 Jur
nal; 23,50 Universul cunoașterii; 0,30 Pla
neta Cinema (r).

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

Canary Wharf (s/r); 9,00 Echipa de inter
venție (s/r); 10,00 Cu ochii’n 4 (r); 10,45 
Cultura in lume (r); 11,30 Știri; 11,35 Sui 
set Beach (s/r); 12,30 Savannah (s/r); 13,15 
Biserica satului; 13,30 Conviețuiri; 14,30 
Ce bine e acasă I (s); 15,00 Știri; 15,10 
Știri bancare și bursiere; 15,30 D.a.; 16,00 

i Secretele nisipului (s); 17,00 Șeicul (s);
! (8,00 Puterea, pasiunea (s); 19,00 Opțiuni; 
1 20.00 Maigret și martorii recalcitranți (f.p. 
Franța/Elveția); 21,30 Spații culturale eu
ropene; 22,00 Cultural (mag.); 22,30 Ce-i 
de făcut ?; 23,30 Arhive românești; 0,00 
TVM. Mesager; 0,30 Meridianele dansului.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,00 Intre prie

teni (r); 9,40 Viața în trei (s); 10,15 Iluzii 
(s/r); 11,05 Cerul drept martor (f/r); 12,40 
Medalion; 13,10 Model Academy (s); 13,35 

. D.a.; 14,00 Știri; 14,20 Lumină călăuzitoa- 
1 re (s); 15,10 Nixon (do, ep. 1); 16,10 Ma

dison (s); 16,50 Iluzii (s); 17,40 Dosarele 
Antena 1; 18,20 D.a.; 18,45 Telerebus ;
19,20 Știri; 19,30 Alondra (s); 20,30 Ob
servator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 

Misterul zborului 1501 (La. SUA); 23,10 
Știri; 23,20 Disraeli (s); 0,25 Kassandra (s).

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

Ia minut; 9,15 M.A.S.II. (s); 9,45 Tânăr 
și neliniștit (sr): 10,30 Șoapte de iubire 
(r); 11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Ră
piri misterioase (s); 13,00 Profesiunea mea 
— cultura; 14,30 D.a.; 15,00 Maria de Na
dia (s)- 15,50 Sport pe plajă; 16,00 Tânăr 
și neliniștit (s); 16,45 Șoapte de iubire (s);
17.30 Arca lui Noc (s); 18,15 Sport la mi
nut; 18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi 
și câștigi!; 19,30 Știri; 20,00 Chicago 
Hope (s); 21,00 Secrete de familie (s); 22,00 
Familia Bundy (s); 22,30 Viața ca în fil
me (s); 2340 Știri; 23,30 La limita impo
sibilului (s); 0,15 Generația PRO.

MIERCURI, 3 SEPTEMBRIE

TVR 1
6,00 România: ora 6 fixl; 9,00 TV R 

Cluj-N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Sensul tranziției (r); 12,55 
Microrecital; 13,05 Secretele nisipului (r);
14.10 Șeicul (r); 14,55 Bursa invențiilor 
(r); 15,05 Dj»; 1540 Ecoturism; 16,00 Pro 
Patria; 17,05 Specialitatea casei (s); 17,35 
Mag. sportiv; 18,00 Tele-estival Camei 
Planet; 1940 Sunset Beach (s); 20,00 Jur
nal; 21,00 Mândrie și prejudecată (s); 22,00 
In flagrant; 23,00 Canary Wharf (s); 23,30 
Jurna : 2340 Cultural (mag.); 0,30 întâlni
rea de*  la miezul nopții.

TVR 2
7,00 TVM Telematinal; 8,30 Canary 

Wharf (r); 8,55 Cazul Paradine (f/r); 11,00 
Medicina pt. toti (r); 1145 Sunset Beach
(r) ; 12,30 Piața Spaniei (r); 13,30 Em. in 
lb. maghiară; 14,30 Ce bine e acasăl (s);
15.10 Știri bancare șl bursiere; 15,30 D.a; 
16,00 Secretele nisipului (s); 17,00 Șeicul
(s) ; 18,00 Puterea, pasiunea (s); 19,00
Cultural (mag.); 20,00 Necunoscuții (f. SUA 
1996); 21,40 Sunete fundamentale (mag.);
22.30 Credo; 23,30 Cultural (mag.); 0,00 
TVM Mesager; 0,30 De la pictură la mu
zica de operă cu soprana Emilia Oprea.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,40 Viața în trei 

(s); 10,20 Iluzii (r); 11,10 Misterul zboru
lui 1501 (f/r); 12,45 Medalion; 13,10 Mo
del Academy (s); 13,35 D.a; 14,00 Știri;
14,20 Lumină călăuzitoare (s); 15,10 Ni
xon (do); 16,10 Madison (s); 16,50 Iluzii 
(s); 17,40 Totul despre .Guvern; 18,45 Te
lerebus; 19,20 Știri; 19,30. Alondra (s);
20.30 Observator. 21,30 Expediție riscantă 
(La. SUA 1993); *23,15  Știri; 23,25 Disraeli 
(s); 0,30 Kas»andra (s).

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

la minut; 9,15 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Șoapte de iubire (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Răpiri 
misterioase (s); 12,55 Știri; 13,00 Am în
tâlnit și români fericiți; 13,30 Lecția a- 
mericană; 14,00 Generația PRO; 14,30 D.a; 
15,00 Maria de Nadia (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 Vulturul roșu (La. SUA 1993, ulti- 
ma p.); 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 Ge
nerația PRO; 0,45 Film erotic.

JOI, 4 SEPTEMBRIE
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix !; 9,00 TVR
Cluj "N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Ce-i de făcut? (r); 13,05 
Secretele nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 
15,00 D.a; 15,30 Pompierii vă informează!; 
15,45 Lege și fărădelege; 16,00 Convie
țuiri; 17,05 Specialitatea casei (s, ultimul 
ep.); 1745 Bank-note; 18,00 Gimnastică ar
tistică. CM de la Lausanne (d); 19,00 Sun
set Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 Dr. Quinn 
(s); 22,00 Memorialul durerii; 23,00 Ca
nary Wharf (s); 23,30 Jurnal. 23,50 Un 
secol de cinema: Marlene (do).

TVR 2
7,00 TVM Telematinal; 8,30 Canary 

Wharf (r); 9,00 Planeta Cinema (r); 10,00 
In flagrant (r); 11,00 America sălbatică 
(do/r); 11,35 Sunset Beach (r); 12,30 Mân
drie și prejudecată (r); 13,30 Em. în lb. 
germană; 14,30 Ce bine e acasă! (s); 15,30 
D.a; 16,00 Secretele nisipului (s); 17,00 
Ceaiul de la ora 5... (div.); 19,00 Gimnas
tică artistică. CM — finala fem. pe echipe 
(d); 20,15 Time Out; 21,00 Gimnastică ar
tistică. CM — finala mase, pe echipe (d);
23,30 Media-CIub; 0,00 TVM Mesager; 0,30 
Maeștrii.

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

(r) ; 10,25 Iluzii (r); 11,16 Expediție riscan
tă (f/r); 13,10 Model Academy (s); 13,35 
D.c 14,00 Știri; 14,20 Lumină călăuzitoa
re (s); 15,05 Nixon (da); 16,10 Madison
(s) ; 16,50 Iluzii (s); 17,40 Inedit TV- 18,20 
D.a; 18,45 Telerebus; 19,20 Știri; 19,30 A- 
Iondra; 20,30 Observator; 21,30 Urmărire 
pe Rio Grande (thriller SUA 1993); 23,10 
Știri; 23,20 Disraeli (s).

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

la minut; 9,15 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Șoapte de iubire (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12 00 Beverly 
Hills (r). 12,55 Știri; 13,00 Față-n față cu 
Ilie Șerbănescu (r); 14,00 Sport extrem;
14.30 D.a; 15,00 Maria de Nadia (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s): 16,45 Șoapte de 
iubire (s); 17,30 Hercuîe (s); 18,15 Sport 
la minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șe
ful? (s); 19.00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Melrose Place (s); 21,00 Doc
tor în Alaska (ș); 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 Generația PRO; 1,45 Film erotic.

VINERI, 5 SEPTEMBRIE
1

TVR 1
6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR 

Cluj-N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Gimnastică artistică. CM 
de la Lausanne (înreg.); 13,05 Secretele 
nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 15,00 D.a;
15.30 Em. în lb. germană; 17,05 Strada 
Libertății (s, ep. 1); 1745 Tribuna par
tidelor parlamentare- 18.00 Treptat, trep
tat (s. SUA 1994, ep*.  1): 18,30 D.a; 19,00 
Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 Te 
zaur folcloric- 2140 Bună dimineața, Viet
nam (f. SUĂ 1987); 2340 Jurnal; 2340 
Rendez-vous Ia Majestic (II); 0,50 Viito
rul e femeia (f. erotic).

TVR 2
7,00 Itinerar turistic; 8,30 Canary Wharf

(r) : 9,00 Dr. Quinn (r); 10,00 Universul 
cunoașterii (r); 10,40 Salty (r); 11,35 Sun
set Beach (r); 12,30 Un secol de cinema 
(do/r); 13,30 TVR Cluj-N.. 14,00 Peleri
naje; 14,30 Ce bine e acasă! (s); 15,10 Știri 
bancare și bursiere; 1540 D.a; 16,00 Se
cretele îisipului (s); 17,00 Gimnastică ar
tistică CM (d); 19,00 Pentru dvs, doamnă!; 
20,00 Fantastic Star TVR Club (div.): 20,30 
Robingo 2 (cs); 21.40 Gimnastică artistică 
CM (d); 0,00 TVM Mesager; 0,30 Din via
ța rromilor. Muzică.

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

(s) ; 10,30 Iluzii (r); 11,20 Urmărire pe Rio 
Grande (f/r); 13,10 Model Academy (s); 
14,00 Știri; 14,20 Lumină călăuzitoare (s);
15,10 Divergențe — convergențe din lu
mea sportului; 16,00 Club Hawaii (s); 1640 
Dragă profesore (s); 18,15 Telerebus; 19,20 
Știri; 19,30 Alondra (s); 20,30 Observator.
21.30 Febra Pașteluț (f. Israel) 23,10 Știri;
23,20 Taina Inimii melc (dramă Spania 
1995);

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

la minut; 9,15 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Șoapte de iubire (r);
11.15 Capcana timpului (s); 12,00 Apoca
lipsul (s); 12,55 Știri- 13,00 Divertis Show; 
14,00 Generația PRO; 15,00 Maria de Na
dia (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
Șoapte de iubire (s); 17,30 Film serial;
18.15 Sport la minut;*  18,35 Cine este șe
ful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Dosarele X (s). 21,00 Dog Day 
Afternoon (f. SUA 1975); 23,00 Știri; 23,30 
La limita imposibilului (s); 0,15 Zona Cre
pusculară (s). 0,45 Generația PRO; 1,00 
Around the U’orld in 80 Days (f SUA).

SĂMBATĂ, 6 SEPTEMBRIE
TVR 1

7,00 Bună dimineața de la... Iași; 8,30 
Alfa și Omega; 9,00 Știri; 9,05 Salty (s. 
pt. copii); 945 Ba da! Ba nu 1; 10,59
Palace (f. Franța); 12,30 Mork și Mindy 
(s); 13,00 America sălbatică (s. do.); 13,30 
Ecranul; 14,00 Știri; 14,15 Mapamond; 
14,45 Pilula de râs-, 15,00 Dm. • 15,30 Alo 
tu alegi I; 16,00 Universul straniu al lui 
Arthur C. Clarke (s); 16,25 Fotbal: Liech
tenstein — România (d); 18,30 D.a.; 19,00 
Teleenciclopedia; 20,00 Jurnal; 2040 Sa
vannah (s); 21,30 Camei planet Oiimp; 
24,00 Știri; 0,05 Campionatele mondiale 
de gimnastică; 1,30 Sâmbăta noaptea, 
dans !

TVR 2
8,00 Lupii aerului (s. pt. tineret); 9,00 

Pas cu pas; 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 I (s); 15,00 Știri; 15,10 Bursa inven
țiilor; 15,30 D.a. ; 15,50 Ls izvorul doru
lui; 16,00 Secretele nisipului (s); 17,00
Șeicul (s); 18,00 Serata muzicală TV ;
19,00 Cazuri și necazuri în dragoste; 20,00 
Mini-serie: Contract final (f. Italia, p. I);
21.30 Campionatul mondial de canotaj ; 
22,00 Contract final (p. a Ha); 23,30 Ti
neri muzicieni ; 24,00 TVM. Mesager; 0,30 
Jazz alive.

ANTENA 1
7,00 Știri/Revista presei ; 7,10 Alondra 

(s); 8,10 Tele Dimineața. 10,00 Viața în 
trei (s); 10,25 D.a.; 11,15 Dragă profesore 
(s/r) ; 13,00 Viață sălbatică (s); 13,30 Ora
șele lumii (s. do.); 14,00 Știri; 14,20 Poli
țiști în misiune (s); 15,35 Madison (s, ulti
mul ep.) ; 1640 Fir întins; 1640 Club 
Hawaii (s); 17,10 Misiune la Chicago (s); 
18,00 Spitalul universitar (s); 18,55 Nici
o clipă de plictiseală ! (s); 19,30 Sirenele 
(s); 20,30 Observator; 21,00 Comoara din 
Atena (f. aventuri-dramă); 23,00 Dragoste 
cu năbădăi ; 23,30 Hollywood top ten (s); 
0,30 D.a. ; 0,55 Aphrodisia (s).

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

lei; 8,30 Superboy (s); 9,00 Noile aventuri 
ale lui Flipper (s); 10,09 Ocolul pămân
tului în 80 de zile (r); 13,00 Yentl (f.
SUA); 15,10 Tenis ; 15,45 Scurt circuit * 
(f. SUA) ; 17,30 Walker, polițist texan (s
18,15 Adevărul gol-goluț (s); 18,45 Te uiți 
și câștigi I ; 19,30 Știri; 20,00 Liga femi
nină de baseball (co. SUA) ; 22,00 Străzile 
Crimei (s); 23,00 Știri; 23,15 Nemuritorul 
(s); 0,15 Generația PRO; 0,35 Sport la 

.minut; 0,50 Tenis.

DUMINICA, 7 SEPTEMBRIE
TVR 1

7,00 Bună dimineața... de la Cluj 1; 8,3o 
Lumină din lumină; 9,05 De la Apenini 
Ia Anzi (s. pt. copii); 9,35 D.a. ; 10,00 Ar 
lechino (f. pt. copii); 11,00 Biserica satu 
lui; 11,10 Viața satului; 12,30 Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea, Samantha ? (s) ; 
13,00 Serial de călătorii; 14,00 Știri; 14,10 
Atlas; 14,30 Campionatele mondiale de 
gimnastică (finale pe aparate); 16,00 Loto 
plus Joc, egal Noroc. Prima duminică a 
norocoșilor (d); 17,00 Star Trek (s); 18,00 
7 zile în România; 18,30 D.a.; 19,00 Ro
bingo : 20,00 Jurnal; 20,35 Tragerile Loto 
special 6/49 și Noroc; 20,45 Elefantul eva
dat (f. SUA); 22,20 Pariul trio ; 2245 Un 
spectacol de eleganță, tinerețe și frun 
sețe; 23,30 Campionatele mondiale 
gimnastică (finale); 24,00 Festivalul și 
concursul „Maria Tănase" — 1997.

TVR 2
8,00 Lupii acrului (s. pt. tineret)- 9,00 

Pas cu pas ; 9,30 Ferestre deschise ; 10,00 
Concerte pentru tineret; 11,00 TVR Iași; 
13,00 Memoria exilului românesc; 13,30 
Misterele Sankt Petersburgului (s)-_ 14,30 
Ce bine e acasă ! (s); 15,00 Știri; ‘ 15,10 
Bursa invențiilor; 15,30 D.a. ; 15,55 Bra
zilia (do.); 16,00 Campionatele mondiale 
de gimnastică (finale); 17,00 Șeicul (s) ; 
18,00 Serata muzicală TV; 19,00 Sensul 
tranziției; 20,00 Teledivertisment; 21,00 
Repriza a treia; 24,00 TVM Mesager; 0,30 
Varietăți internaționale.

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

8,00 Fir întins (r); 8,30 Nici o clipă de 
plictiseală ! (r); 9,00 D.a.; 10,00 Animal
show (s); 10,30 Un câine cu imaginație (s); 
11,00 Muzică populară; 11.30 Controverse 
istorice (do); 1240 Emisiune religioasă ;
12.30 Vedeta în papuci; 13,05 Divertis
ment : 14,25 O femeie — un bărbat și ju
mătate; 14,50 Spitalul universitar (s)- 15,35 
Hollywood top ten (s/r); 16,50 Club Ha
waii (s); 17,15 Alertă pe plajă (s); 18,00
Printre rânduri; 18,55 Muppets show (s);
19.30 Giulia (s); 20,30 Observator; 21,00 
Dragoste, minciuni și cântece de leagăn 
(dramă, SUA); 22,40 Știri sportive; 23,00 
Dragoste cu năbădăi (s)- 23,25 Loterie fa
tală (thriller, SUA).

PRO TV
7,00 Desene animate; 8,30 Fiica Oceanu

lui (s); 9,00 Super Abracadabra; 10,30 în
toarcerea lui Ringo (f. Italia).. 12,00 Sport 
pe plajă; 12,30 O căsnicie perfectă (s); 
13,00 News Radio (s); 13,30 Banditul (s)l 
15,00 Automobilism: Formula 1; 16,45 Lu- 
mea filmului; 17,15 Tenis > 17,30 Noroco
sul (s); 18,30 Beverly Hills*(s);  19,30 Știri; 
80,00 Un subiect fierbinte (dramă, SUA) ; 
22,00 Fotomodele (ultimul ep.); 23,00 Știri;
23.30 Revista presei; Procesul eta
pei; 1,00 Tenis.

... ...7
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Licitația va avea loc la sediul Primăriei I 

municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, 
data de 9 septembrie 1997, ora 10.

Documentațiile de licitație se pot ridica 
de la sediul Primăriei Deva, camera 38, în
cepând din data de 27 august 1997, cu plata 
unei taxe de 150 000 lei.

Ofertele se pot depune la aceeași adresă, 
până la ora 15 a zilei lucrătoare premergă- 

| toare ținerii licitației.
In cazul în care nu se prezintă nici

I ofertant, licitația se repetă in prima zi 
î crătoare după un interval de 10 zile de 
■ ultima licitație.

i
k

I
k

I
k

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
DEVA

Repetă licitația fără preselecție pentru 
prestarea serviciului de prindere, tratare, euta- 
nasiere a câinilor vagabonzi din municipiul 
Deva.

AXXON
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AXXON ROMANIA TRADING S.R.L. 
JOIN OUR TEAM

WE ARP A'~ n;^”riMAT:dNATs 
COMPANY DISTRIBUTING.

T—HIBA and SUNLIGHT batteries 
GERMANOS equipment 
JOHNSON * JOHNSON consumer 
goods
MATTEL toys

WE ARE LOOKING FOR
SALES AGENTS

FOR THE DE”A — HUNEDOARA
WE REQUIRE:
•

I
*

I
*

I
k

I
*

I
*

I
*
I

I
I

I

ANIVERSARE |
șor Ciorobea. la împli-1 
nirea celor 50 de ani, I 
și va fi găzduită, in-1 
cepând cu ora 17,08, de î 
Căminul cultural din j 
comuna Dobra, locul în * 
care a copilărit Petrișor» 
Ciorobea. Invitate la • 
acest moment aniversar * 
— cunoscutele interpre- * 
te ale muzicii populare I 
— Mariana Anghel 
Ană Banciu. (G.BJ.

S.C. CASIAL S.A. DEVA
Organizează in data de 8. 09. 1997, ora 

11,00
Vineri, 29 august a.c., 

Biblioteca Județeană 
„Ovid Densusianu'*  Hu
nedoara — Deva. în «o- 
laborare eu Inspectora
tul pentru Cultură al 
județului Hunedoara și cu 
Asociația „I.C. Stoica**  
din Dobra, organizează 
o manifestare eu ca
racter aniversar. A- 
ceasta este consacrată 
scriitorului și publicis. 
tului hunedorean Petri-

LICITAȚIE PUBLICA
la sediul societății noastre S.C. CASIAL 

S.A. Deva, la următoarele produse:
• fier vechi nepregătit și șpan
• deșeuri fontă
• deșeuri de oțel (crom, nichel)
• deșeuri oțel manganos.
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AREA

DYNAMIC PERSONS
25—30 YEARS OLD
DRIVING LICENCE
SPEAKING ENGLISH
MILITARY OBLIGATIONS FULFILLED 
SALES EXPERIENCE WOULD BE AN 
ADVANTAGE
UNIVERSITY DEGREE WOULD BE 
AN ADVANTAGE.

WE OFFER :
• ATTRACTIVE SALARY

• COMPANY CAR
• ATTRACTIVE BONUS
• TR.-IlAx.^ 1 I THE COMPANY

AND/OR ABROAD
• CAREER OPPORTUNITIES IN SALES

BE AMONG THE WINNERS !
Please send your CV and photo to: 

069/229020 — SIBIU.
(7985)

I
k

I

!
1 si

I

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
AL S.C. „ALIMENTARA**  S.A. DEVA
Convoacă

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINA
RA A ACȚIONARILOR 
în data de 13 septembrie 1997, ora 15,00, la 
Casa de cultură din Deva, pentru toți acțio
narii înscris! in Registrul Acționarilor ia data 
de 30. 07. 1997.

tn cazul in care nu vor fi îndeplinite con
dițiile statutare, adunarea generală va fi re- 
programată pentru data de 27 septembrie 
1997. în același loc și la aceeași oră.

Informații suplimentare la sediul societății 
din Deva, bdul Decebal, blocul F, parter, tel. 
054/216406. (7980)

PRESTO NICO AUTO
S.R.L.

Comercializează

PIESE AUTO IMPORT:

Amortizoare. segmenți, cuzineți, garnituri 
chiulasă, capete bară, pivoți, plăcuțe frână, 
rulmenți, filtre, curele, burdufuri, capete pla
netară, uleiuri, anvelope, accesorii auto și multe 
altele.

CASTROL — BOSCH — MICHELIN — 
DUNLOP — SACHS.

Deva, bdul Decebal, bloc D, parter (colț 
u strada Zamfirescu). Telefon 054/221201, 
vogram 9—19, sâmbătă 9—14.

NU UITATI I
NUMAI APELÂND LA SERVICIUL NOSTRU 

Economisiți timp în obținerea autorizațiilor 
pentru funcționarea legală a firmei dumnea
voastră. Efectuăm traduceri română — fran
ceză și invers. Tel. 222366. Deva. (7972)

WRIGLEY ROMANIA SRL
Caută in vederea dezvoltării distribuției renumitelor produse 

de gumă de mestecat Wrigley's Orbit, Spearmint, 
Doublemint, JuicyFruit și Hubba Bubba 

REPREZENTANT VÂNZÂRI
ÎN DEVA ȘI HUNEDOARA

Condiții:

— vârsta 20—30 ani;
— permis de conducere și 

autoturism propriu

Se oferă:

s

— instruire
moderne; ’

— un venit foarte atractiv in acordi 
cu vânzările;

— angajament pe termen lung.

în tehnici comerciale*!

hI

:■
I ‘

Din partea celor interesați,
069/229060

așteptăm un telefon la numărul 
sau 069/228464.

(7989)

S.C. CASIAL S.A. DEVA 
începând din 25 august 1997, S.C. CASIAL 

S.A. Deva produce și poate livra ciment tip 
II B-S 32,5 SR 1500/96, la prețuri promotio
nale de :

280.000 lei/t vrac
320.000 lei/t saci.
Aceste prețuri nu conțin TVA.
Pentru vânzarea prin magazinul propriu 

prețul este de:
336.300 lei/t vrac
386.804 lei/t saci, respectiv 19340,2 leî/ 

sac. i
Aceste prețuri conțin TVA și adaosul co

mercial.
IMPORTANT !
Cimentul are aceleași utilizări ca tipul II 

A S 32,5 R SR 1500/96’ (fost Pa 35) și un 
preț de livrare mai mic cu 17 la sută.

Programul de livrare este NON STOP, de 
luni, ora 7, până sâmbăta, ora 7.

GRUPUL ȘCOLAR DE TRANSPORTURI 
ȘI TELECOMUNICAȚII „TRANSILVANIA**  

DEVA
Solicită oferte de preț pentru angajarea I 

lucrărilor de execuție șarpantă la clădirea i 
(liceului.

Ofertele se depun până Ia data de 17 sep- ‘ 
tembrie 1997. '

) Documentația se află la sediul liceului, * 
| str. 22 Decembrie, nr. 116, telefon 221591. >
j ________________________________
( S.C. SANSERE SÂNTANDREI
1 Vinde, din Ferma nr. 5, pomicolă, PRUNE ' 
| DE CALITATE SUPERIOARA, din soiul 
j Stanley, pretabile pentru consum, în stare > 
ț proaspătă, conservare pentru iarnă sau trans- * 
l formare în țuică, la prețul de 1000 lei/kg plus ț 
ț TVA. k
(Informații și programări pentru eantități I 

mai mari, la telefon 660165. (86) 7

IMCOMEX - LIDERUI VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
In calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PHILIPS ■ NEI ■ DAEWOO ■ GOLDSTAR ARCTIC
CĂIFSTI

Vă oferă la cele mai mici prețuri :
• TELEVIZOARE COLOR • FRIGIDERE. CONGELATOARE ’ Șl VITRINĂ 
Frigorifice • mașini de spălat • aragazdcu 3.4 și 5 ochiuri 
'• BUTELII DE ARAGAZ • BOIL ARE ELECTRICE • VIDEO PLAYERE Șl 
ClDEO RECORDERI: • ASPIRATOARE • MIXERE- Șl ROHOtfl DB 
BUCĂTĂRIE «STORCĂTOARE DC FRUCTE • COVOARE Șl MOCHETA- |

Și multe altele !!! (
11 '

loli 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.
...................

.............................. •........... • ..................1
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• Vând loc dc casă, eu 
chioșc alimentar, și 
vhebab Tel. 711955.

(6812;
• Cooperativa Construc

torul Hunedoara viode 
autoutilitară, ARO 320, 
motor Diesel de Brașov, 
obloane lemn. vechime 3 
ani, Informații la tele
fon 051/716760.

<6811;
• Vând apartament trei 

camere, etaj 1, centrai, 
posibilități privatizare, 
birouri cabinet. Tel. 
611590

(7722)
• 1 and Fiat Regata 

Diesel 1709 cmc, 5 1/100 
km. 1987, înmatriculat, 1500 
OM Tel. 212037, 615765.

'7741)
• Vând mobilier, obiec

te uz casnic. Deva, tel. 
625386. (7671)

• Vând Dacia an 1991. 
rulat 21 000 km. Ilăcia— 
I umpu, 122.

(7722)
• Vând cameră video 

casetă marc, preț 1550 DM. 
Tel. 660181.

(7737)
• Vând 1900 mp teren 

intravilan cu cabana, vR.i 
•ie vi;, in Deva, pn-lun 
gice.a str. Vul. hi. preț 
16 milioane Tr|. 611x56. 
227262. (.’27 I)»

‘t'b'h ti
CUVÂNTUL LIBER

ușa
PBbLIGIÎATe

( VÂNZĂRI-
1 CUMPĂRĂRI .
• Vinul teren intravilan

in anexe 1000 mp. Tel. 
21(100 Deva. (2265)

• Vând SNC )T-scutit 
impozit producție până in 
ianuarie 1999. Tel. 660508.

(7701;
• Dozatoare bere — suc 

<-5 Capuri, garanție, con
venabil. 036/137569.

(3005)
• Vând urgent, zilnic, 

prune, patru livezi, 6 to 
ne Ilâncu Mare, nr. 167.

(7115)
• Vând casă« 3 camere,

2 bucătării, baie, anexe- 
pământ, Turmaș, nr. 19.

(7111)
a Vflnd Opel Comodo- 

re 25. preț foarte con
venabil sau talon. Tel. 
611290. Orăștie.

(7116) 
a Vând ladă frigorifică, 

Simons, mașină sifon, 
£550 navete sticle 1/1, suc. 
informații 651205.

(6902) 
a Vând loc de casă- 

Hațeg. 800 mp. Informații 
t-l. 777515. (6271)

• Vând TV’ Izotermă
Diesel, preț avantajos. In
formații Hunedoara, tel. 
715575. (6817)

• Vând ușă exterioară 
magazin^ de aluminiu, ca
mion Mercedes- 5 tone ; 
chioșc aluminiu, cu dotări 
aferente. Tel. 718708.

(6816)

i
a Grupul Școlar In
dustrial Metalurgic 
Hunedoara, str. Vic
toriei, nr. 17, telefon/ 
fax 051/711687, cum
pără pentru laborato

rul de informatică 
j mese <le calculator.

scaune crgonomicc, 
, dulapuri, catedră, masă 

■ pentru imprimantă, 
masă televizor, masă 
rotroproiector. și pen- 

■i tiu punctul termic 
pompe de termofica- 
re. Se solicită oferte.

> (6815)

Vând apartament 2 
camere ultracentral, bdul 
Decebal, bl. 11, scara C, 
ap. 21. taj 3, Deva. Tel. 
232925. (2272)

• Vând (schimb) apar 
tament trei camere Sime 
ria cu două camere sau 
garsonieră Deva. Tele
fon 621923, după ora 18.

(7976)
• Vând auartament 2 

camere decomandate, pal
ier, contrai, ideal priva 
tizure. Deva, 222389.

(7727)
• Vând căței boxer cu 

pedigree descendent! din 
campioni Ungaria și Ko 
mânia, T.-i 62260G.

47729;
• Incredibil ! 19.000.000

lei I Apartament fru 
mos. telefon, multiple îm
bunătățiri. Sunați acum! 
Tel. 217885.

(7982)
• Vând apartament Ul

tracentral, 1 camere. Tel. 
230595, după ora 18, 
213966, între orele 12—16.

(7735)
• V’ând cabană lemn

3x3 și videorecorder. Da: 
cwoo. Informații telefon 
225106. (7733)

• Vând congelator trans
format din Uram 112. Tel. 
230811. (7737)

• Vând butoaie 280- - 
300 1 și reșou cu trei o- 
cliiuri, porumb boabe. 
Tel. 623991.

(2270)
• Vând apartament că

rămidă două camere, etaj 
3, Gojdu. zonă bună. bl. 
A2. ap. 76, vizavi Contrau, 
simex. (2271)

• Vând circular tăiat 
lemne de 3 kVV trifazic. 
Tel. 211099.

(2269)
• Vând apartament I

camere central, decontau 
dat» etaj 2, 135 milioa
ne. Tel. 612181.

(7738)
• Vând apartament 4 

camere decomandate, etaj 
3. Deva. Eminescu (zona 
Liliacului/. Tei. 221922.

(7711)
• Vând casă, grajd, 

șură, curte, fântână, alte 
anexe, grădină livadă de 
1 ha în satul Bucea. nr. 
83. Informații Ilia, 313. 
Deva — 215118.

(7710)
• Vânl teren cu con

strucție (spațiu comercial). 
Simeria, Sos. Națională. 
128. (7742)

• Vând Opel Kadett ne- 
■nmatriculai, preț 800 1)M. 
negociabil, an fabricație 
1983. Uroi, nr. 121.

(7743)
• V ând Opel Kadett pe

rie și grădină. Ilia. tel. 
625350, 221013.

(7979)
• Spray contra ejacu

lării rapide, medicamente 
potența, frigiditate, afro- 
disiace. 01 — 6376273 ;
018—606134.

■ PIERDERI. |
• Pierdut legitimație

de serviciu, pe numele 
Stoia Ghcorghc, eliberată 
de FE Deva. Se declară 
nulă. (2275)

OFERTE DE 
■. SERVICII
• Societate particulară 

de construcții angajează 
urgent: zugravi; zidari. 
Informații la tel. G16795 
intre orele 7—15.

(7703)
• Firmă de comerț, eu 

medicamente, angajăm a. 
gent comercial. Condiții: 
posesor auto, vârsta ma
ximă 35 ani, tic preferință

studii superioare, trimiteți 
C.V. șl fotografic la fax 
'069/216034. (7G89)

• Brutăi ia Neamț Deva
angajează personal (bar. 
bați, stagiu militar efec
tuat) în vedi.eo calificării 
în meseria de brutar; mun
citori necalificați pentru 
serviciul de pază. Tel, 
211647. (7734)

• Angajăm urgent pati- 
ser calificat, Informații: 
tel. 217113, de la 8-30.

(186582)
• Dual: 230449, anga

jăm absolvenți facultate 
calculatoare, cunoștințe 
baze de date (preferințe 
Fox). (7983)

• Contabil țin conta
bilitate pe calculator. Tel. 
219018. (2276)

• Aveți problem;, fi
nanciare? Nu disperați ! 
Numai Casa de Amanet 
Aura vă oferă împru
muturi în condițiile cele 
mai avantajoase. Deva- 
str. Victoriei, bl. 10, lângă 
Casa de Cultură, telefon 
232360. Hunedoara, str. G. 
Enescu. bl. 1. telefon 
721130. (2274)

• S.C. Betacom SRL 
Simeria angajează 
contabil — contabili
tate primară pe calcu
lator. Informații tel. 
232300. (7736)

(matrimoniale)
• Miron Aurel, Orăștie, 

bloc 55- ap. 51, văduv, 
caut doamnă, fără obli
gații, în vednea căsătoriei. 
Relații Iu domiciliu.

(7132;

( FELICITĂRI J

• M iin< , 30 august 
1997- Cosmin și Aura 
— doi t nori frumoși 
și deșlepți — trec prin 
fața Ofițerului stării 
civile și trăiesc sfân
ta taină a căsătoriei 
religioase Părinții lor 
le urează fericire, casă 
de piatră și il roagă 
Pe bunul Dumnezeu 
să le călăuzească pașii 
și să le împlinească 
speranțele și visele. 
Drum luminos- dragii 
noștri I

(l DIVERSE 1 (l DECESE, j

• Școala Sanitară 
l’ostliceală „Carol Da- 
vila‘‘ București, fi
liala Călan. face în
scrieri pentru anul 
de învățământ 1997 
— 1998 la următoarele 
specialități : asistent 
generali t ; asistent 
igienă; asistent far
macie; asistent, asis
tență socială, Înscrie, 
rile se fac zilnic la 
sediul școlii din cadrul 
Casei de cultură, si
tuată in Călan, până 
la data de 20 septem
brie. Informații su
plimentaro la tel. 
T.’OGOI sau 730668.

(7653)

• Caut spațiu de 
închiriat pentru acti
vitate comercială 50— 
70 mp. Sunați Ia tel. 
018623032, “între orele 
7—9. ______ (OP) _
• SC I’ROSERCOM SRL 

Deva anunță intenția dc 
autorizare din punct de 
vedere al protecției mc. 
diului a spațiilor situate 

in Hunedoara, strada Ri- 
caz- nr. 2, strada E. Măr
ginean, hloc 46—2, și co- 
munax Crișcior, strada 
Valea Berzii, nr. 80. Su
gestii și sesizări se pri
nțese în termen de 15 
zile la A.P.M. Deva.

(7746)
• Junior Service SRL 

organizează cursuri de 
informatică și contabili, 
tate, avizate de Ministerul 
învățământului. Informații 
212176. (186586)

(COMEMORĂRI)
• Au trecut șase luni 

de când a plecat dc lân
gă noi sufletul cald și 
blând al celui care a fost

IONEL SWU

• Familiile Tricu și 
Tonia regretă trece, 
rea în neființă a dra
gului lor cumnat

l’ETRU FLOREAN 
și suntem alături de 
familia îndurerată. Vei 
rămâne veșnic în su
fletele noastre așa 
cum ai fost blând și 
bun, dragă Pctrică. 
Dumnezeu să-l odih
nească!

(7754)

• Familia îndure
rată anunță dispariția 
celui care a fost
iug. PETRU ZAVOIAN 
un tată și un bunic 
bun. un om deosebit, 
înhumarea va avea 
loc în ziua dc 30. 
08. 1997, ora 13, la 
cimitirul din orașul 
vechi Călan. (7715)

• Aducem un ul
tim pios omagiu celui 
caro a fost

l’ETRU 
ZAVOIANU 

și transmitem fami
liei, fiului ZăvoianU 
Sergiu sincere con
doleanțe. Familia Ni- 
colaescu.

(7756)

• Colegii dc servi
ciu și prietenii sunt 
alături de familia 
Zăvoianu Sergiu, greu 
încercată prin pier
derea irecuperabilă a 
tatălui

PETRU 
ZAVOIANU 

Bunul Dumnezeu 
să.i dea odihnă veș
nică.

(7756)

din Ilărțăgani. la numai 
49 de ani. Nu te vom 
uita niciodată. Vei rămâne 
veșnic în inimile noastre. 
Soția, mama, fiicele, gi
nerii și nepoțica.

(7732)
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■ Vă așteptăm zilnic intre orele 8-17 în Deva, 
• str. Mihai Eminescu. nr. 63, la noul depozit
I de legume-fructc. (7984)

• Azi 29 august 
1997 se împlinesc șase 
ani de când ne.a pă
răsit scumpul nostru

VIOREL BANClU 
(UTU)

Dumnezeu să-I odih
nească,. Soția, fetița, 
fratele și părinții.

(7726)

‘ BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
| SUCURSALA JUDEȚEANĂ

DEVA
I str. I Decembrie, nr. 10, organizează

• Sc împlinesc șase 
săptămâni de la tre
cerea în neființă a 
celui care a fost 

ing. VICTOR
GOȚA

Parastasul va avea 
loc sâmbătă, 30 au
gust 1997, ora 9, la 
Catedrala Ortodoxă din 
Deva, str. A. Ie.nclt. 
Dumnezeu să-l odih
nească ! Familia.

(7987)

• Soția Veroni
ca, fiul Florin, nora 
Eugenia și nepoata 
Flavia anunță cu 
profundă durere în
cetarea din viață a 
celui care a fost 
un bun soț. tată și 
bunic

PETRU FLOREAN 
în vârstă dc 71 ani. 
Slujba religioasă va 
avea Ioc azi, 29 au
gust 1997, ora 15, 
la Casa Mortuară 
din str. M. Emines
cu. Deva. Dumns- 
zeu să-l odihnească!

(7754)

în data dc 16. 09. 1997. ora 10, pentru 
vânzare de mijloace fixe și obiecte de inven
tar casate.

Relații la sediul sucursalei, tel. 211050. 
intl 24.
--------------------------------------------------------------

Societate comercială 
cu capital privat

VINDE
EN GROS Șl EN DETAIL

O pate de ficat în diferite sortimente, 
carne de porc cu fasole boabe în cutii metalice

• bere „SILVA» 1/2 1 — 2614 iei
• bere ..REGUN» 1/2 1 — 2331 Iei
• bere „SILVA» 0,33 1 — 2272 Iei
• bere „SILVA» (neagră) 1/2 1 — 2950 lei
• apă minerală B1BORTEM 1,5 1 — 2601 

lei
• rom 32 grade 1/2 1 — 2664 lei
Relații la depozitul — magazin, situat in 

incinta S.C. Polidava S.A. Deva, str. 22 De
cembrie, nr. 257.

Telefon: 225904, orele 10—15.

• Familia Duță Eleono
ra, Ion și Dorin regretă 
decesul fratelui, cumna
tului și unchiului 

FLOREAN PETRU
Veșnică amintire ! 

(7750)
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ÎN CHIOȘCURILE I 

DE DIFUZARE A ZIA I 

RULUI „CUVÂNTUL I 

LIBER» AU INTRAI I

PRODUSE NOI:

• pungi PVC — 300 lei bucata
© țigări de Tg. Jiu: |
— Carpați — 2100 Ici
— Dacia — 3100 Iei

Amiral — 3100 ici
— Snagov — 3500 lei

————

• VINERI, 29 AUGUST 1997ANUL IX • NR. 1961


