
SINDICATUL UBER RB 
BECEMBRIE TEUUC

Adresează cu ocazia “Zilei Minerului" tuturor 
salariaților din cadrul Sucursalei Miniere Hunedoara 
cele mai sincere felicitări, multă putere de muncă, 
sănătate și fericire!

Fie ca această minunată zi să vă aducă, dragi ortaci, 
o viață mai bună și multă liniște!

Noroc bun!
Biroul Executiv ai Sindicatului Liber

22 Decembrie, Teiiuc 
Președinte 

Gheorghe CURCĂ

București
OPERAȚIE PE CORD 

DESCHIS LA UN SUGAR
La Institutul de cardiologie ,,C.C. Iliescu” din București a 

avut loc prima operație pe cord deschis la un sugar de 6 
săptămâni. Operația a reușit și a durat aproape 8 ore, a fost 
efectuată de o echipă condusă de gen. prof. dr. Vasile 
Cândea și de prof Gosta Pettersen din Copenhaga, invitat 
special cu ocazia inaugurării noului bloc operator al 
prestigiosului institut.

Micuțul pacient I. Adrian din Capitală se simte foarte bine 
și a fost externat.

< ____________________ Li____ ______________ -

Se cultivă cannabis 
și la noi...

Zilele trecute polițiști de la 
Serviciul de Combatere a 
Crime! Organizate de la LJ.P. 
Argeș au descins la domiciliul 
soacrei lui Hans Michael 
Geissorf, cetățean german, 
căsătorit in comuna Stolnici, 
din Județul Argeș, unde au 
descoperit 4 săcuieți plini cu 
frunze și inflorescențe de plantă 
ce păreau a fi cannabis. Apoi,

în garaj s-au mai găsit semințe 
de cannabis și in grădină ia 
maturitate o plantă înaltă de 
2,5 metri. Se pare că sămânța 
de cannabis a fost adusă din 
Germania de Hans, care a 
declarat că a produs mari
juana pentru propriul 
consum, combinând cu tutun 
de pipă, că nu a comercializat 
drogul. Cercetările continuă.
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Cu ocazia deschiderii oficiale a 
Sucursalei teritoriale Hunedoara a FPS 

Ministrul Sorin Dimitriu 
se află în județul nostru

La Deva este prevăzut să aibă loc deschiderea oficială a 
Sucursalei teritoriale Hunedoara a Fondului Proprietății de Stat, 
sucursala având în atribuții privatizarea societăților comerciale 
din județele Alba, Gorj și Hunedoara unde acest fond deține 
pachetul majoritar de acțiuni. Cu prilejul deschiderii sucursalei - 
cum ne-a precizat dl ing Viorel Coposescu, directorul sucursalei 
- dl Sorin Dimitriu, ministrul Privatizării, președintele Consiliului 
de Administrație al FPS, se află pentru două zile în județul nostru. 
Cu această ocazie are loc și o întâlnire cu oameni de afaceri din 
județul nostru, abordându-se problemele esențiale cu care 
aceștia sunt confruntați.

în programul ministrului mai figurează deplasări la Hunedoara 
și Călan, cu ocazia sărbătoririi „Zilei metaiurgistului", precum și 
deschiderea biroului parlamentar al dlui Dimitriu, având în vedere 
și calitatea sa de deputat hunedorean. Vom reveni cu detalii. (N.T.)

'-----------------------------------------------X

Agroinformatia 
hunedoreană”

Pornind de la constatarea 
potrivit căreia "Știința înseamnă 
putere”, Direcția generală pentru 
agricultură și alimentație a jude
țului Hunedoara a luat lăudabila 
inițiativă de a edita și difuza lunar 
un buletin de informare și docu
mentare util în munca specialiștilor 
și producătorilor agricoli, sugestiv 
intitulat "Agroinformația hunedo
reană". Din cuprinsul primului 
număr al acestui buletin spicuim 
câteva teme de actualitate și de 
însemnătate deosebită cum ar fi: 
distrugerea buruienilor perene prin 
erbicidare în miriște, sistemul 
unitar codificat de individualizare a 
taurinelor, limitarea pagubelor 
produse de grindină la pomii 
fructiferi, acțiunile de sezon în 
agricultură ș.a.

în același timp sunt oferite 
date utile privind prețurile de pe 
piața agricolă din târgurile de la 
Deva, Orăștie, Brad și Petroșani, 
precum și alte cereri, oferte și 

^servicii. (N.T.) j

Un punct de vedere...

Liceul “Avram Iancu " 
din Brad.

Foto: Sandu Cazan

La spitalul orășenesc din Hațeg
Importante lucrări de 

reparații și igienizare
Urcând scările Spitalului te 

învăluie un miros proaspăt de 
vopsea. De la directorul 
economic al spitalului, dl loan 
Gabroveanu, am aflat că, de 
curând, fața acestei instituții s-a 
schimbat. Lucrările de reparații 
au început în urmă cu doi ani de 
zile, însă din lipsa fondurilor 
finalizarea s-a înfăptuit doar 
acum. în acest interval de timp 
prețurile au cunoscut o 
oarecare majorare, ajungându- 
se de la suma de 370 milioane 
lei cât s-a stabilit în 1996, la 525 
milioane lei, sumă ce reprezintă 
valoarea totală a investiției.

Din lista bogată a lucrărilor 
amintim reparații curente în 
centrala termică a spitalului, în 
rețeaua de instalații și de

canalizare, igienizarea în 
proporție de 80 la sută a 
tuturor secțiilor și a grupurilor 
alimentare, și bineînțeles zu
grăvirea și vopsirea interi
oarelor. Se află în perspectivă 
modernizarea corpului admi
nistrativ iar dacă resursele 
bănești vor fi suficierite se 
speră ca finalizarea să aibă 
loc în luna septembrie a 
anului în curs. în același timp, 
personalul TESA va dispune 
de birouri în clădirea special 
amenajată iar spațiile unde își 
desfășoară acum activitatea 
vor fi transformate în cabinete 
medicale.

Cristina CÎNDA
(Continuare în pag. 2)

inpagina ajii-ă

• în preliminariile Ligii Campionilor - 
STEAUA - PANATHINAIKOS 2-2 •llie 
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Executarea silită a
datornicilor la 
bugetul de stat

Ministerul Finanțelor a obținut 1.800 miliarde lei, în urma 
executării silite a datornicilor la bugetul de stat, pe primul semestru 
al acestui an, a declarat, miercuri, losefina Moroșanu, secretar de stat 
la Ministerul Finanțelor.

Moroșanu a afirmat că Ministerul Finanțelor, prin Departamentul 
de Administrare a Veniturilor Statului, a dispus blocarea conturilor 
bancare la numeroase societăți comerciale cu capital de stat, privat 
sau mixt. Ea nu a nominalizat care sunt aceste societăți. "Nu dorim 
să nominalizăm aceste societăți, deoarece ar putea afecta relațiile cu 
partenerii de afaceri”, a declarat ea. Nivelul datorijilor la bugetul de 
stat se ridică în prezent la 20.000 miliarde lei. Secretarul de stat la. 
Ministerul Finanțelor a precizat, pentru MEDIAFAX, că suma de 1.800 
miliarde lei trebuie raportată la suma inițială la care s-a început 
executarea silită. în schimb, Moroșanu nu a dorit să facă publică 
această sumă, arătând că Ministerul Finanțelor dorește să insiste pe 
măsura de executare silită. Din cele 1.800 miliarde lei, circa 800 
miliarde lei au fost obținute în urma popririi conturilor bancare, iar 
aproximativ 700 miliarde lei sunt rezultatul somațiilor la adresa 
agenților economici pentru plata datoriilor. Numai la nivelul unor 
sectoare din București, au fost blocate conturile a 75 de societăți, ale 
căror datorii la bugetul de stat sunt de circa 61 miliarde lei. “în ultima 
săptămână au fost blocate conturile a 10 societăți. Am ales societăți 
care aveau datorii de peste 10 miliarde lei”, a declarat secretarul de 
stat. Ea consideră că perpetuarea datoriilor de la un an la altul “are 
ca substrat mersul economiei naționale".

Ea este de părere că la marile societăți comerciale și regii 
executarea silită ține de răspunderea Guvernului.

Pentru restructurarea unor asemenea agenți economici, 
Ministerul Finanțelor colaborează cu Ministerul Industriei și 
Comerțului. Ea a dât ca exemplu RENEL și IMGB, ale căror datorii 
au fost eșalonate. “Acești agenți economici își achită la timp datoriile 
eșalonate și cele curente, în caz contrar urmând a pierde 
eșalonarea", a adăugat secretarul de stat.

A fost dat ca exemplu un agent economic care a mulțumit 
Ministerului Finanțelor pentru că i-au fost blocate conturile. "Acesta 
ne-a mulțumit pentru că astfel îi determină, la rândul lui, să plătească 
pe cei care au datorii la el", a adăugat ea.

Printr-un ordin al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, toate 
băncile comerciale sunt obligate să colaboreze cu organele fiscale, 
în vederea creșterii eficacității executărilor silite pentru colectarea 
veniturilor la bugetul de stat. Potrivit losefinei Moroșanu, motivația 
ordinului este că băncile comerciale nu comunicau organelor fiscale 
conturile agenților economici care aveau datorii la buget, pentru ca 
acestea să poată fi supuse popririi.

Rubrica noastră “Primarii 
despre reforma în administrația de 
stat locală’’ se pare că a avut ceva 
ecou. L-am recunoscut a fi manifest 
într-o recentă întâlnire a grupului de 
deputați din Comisia pentru 
administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic a 
Camerei Deputaților cu factori de 
răspundere în domeniu din județul 
nostru.

Trecem peste faptul că la 
întâlnirea respectivă au cam lipsit 
aleșii localităților care exercită în 
teritoriu segmentul deliberativ al 
puterii și nici primari n-am prea 
văzut, ceea ce s-a discutat cu acel 
prilej prezintă interes și nu unul 
oarecare atât pentru puterea și 
administrația locală cât și pentru 
cititor. Cele mai multe dintre ideile 
și argumentele expuse au vizat 
firesc legislația care operează în 
domeniu.

Se impune, s-a spus, mai multă 
competență pentru delegația 
permanentă a Consiliului județean 
ca și pentru Consiliul județean. Unul 
din amendamentele la lege propus 
vizează competența autorității alese 
de a transfera bunuri de patrimoniu 
din domeniul public al statului în 
domeniul pri. ' stall

Amendamentul, în cazul că va 
fi acceptat de parlament, ar rezolva 
multe probleme aflate în directă 
legătură cu sursele de alimentare a 
bugetelor locale.

Puncte de vedere interesante s- 
au expus în legătură cu Legea 50/ 
1991 privind autorizarea 
construcțiilor.

Avizarea unei construcții, s-a 
spus, este la mâna prea multor 
factori, procesul de avizare este 
prea îndelungat și nu o dată din 
această cauză investitorul posibil 
renunță la investiție. Nimic mai 
adevărat. “Contabilizasem” la un 
moment dat 14 avize necesare la 
autorizarea unei construcții. 
Emitentul opiniei de oportunitate mai 
sus-amintite, arhitectul șef al 
județului - Ion Constantinescu - știe 
ce spune. Sunt avize menționate în 
lege a căror oportunitate nu este

impusă de aceasta ci de sfânta 
birocrație românească. Un 
învârtitor de hârtii din cadrul unui 
consiliu local crede el - ca să-și 
justifice existența în schemă - că 
ar fi necesar și cutare sau cutare 
aviz, absolut inoportun pentru 
cererea în speță.

Puncte de vedere interesante 
și incitante a expus la acea 
întâlnire prefectul județului.

Potrivit unuia dintre acestea 
numărul consilierilor locali este 
prea mare. Subscriem! Mai cu 
seamă în condițiile când 
indemnizația de ședință a unui 
consilier merge până la 25 la sută 
din salariul (mă rog, indemnizația) 
primarului, care, potrivit legii de 
salarizare a bugetarilor, nu e deloc 
mic în raport cu alte categorii de 
salariați. Potrivit actualei Legi 69/ 
1991 modificată, numărul minim 
de consilieri pentru o comună 
până la 3000 de locuitori este de 
11.

Cea mai slab populată 
comună a județului are trei sute și 
câțiva locuitori. Cea mai populată 
- cinci mii și ceva de locuitori. 
Prima are drept de reprezentare 
în consiliu a 11 consilieri, adică la 
30 de locuitori un cc C 
mai populată are dreptul la 15 
consilieri, adică la 344 de locuitori 
un consilier.

Alte puncte de vedere 
exprimate de prefectul județului au 
fost ca Legea administrației 
publice locale să stipuleze ca 
vicepreședintele să-și păstreze 
calitatea de consilier precum și 
aceea că între primar și consiliu 
să nu existe raporturi de 
subordonare.

Să ne ierte domnul prefect că 
intrăm puțin în polemică cu 
domnia sa dar exprimăndu-se 
pentru dreptul viceprimarilor de a 
fi și consilieri a omis că nici 
primarul - care este ales de toată 
obștea - nu are drept de vot în 
consiliu.

ion C/OCLEt
(Continuare în pag. 2)
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Hunedoara - locul intâi pe tara la 
masurile active de combatere a șomajului

Dialog cu dl Eugen Maniac, director general adjunct la 
DGMPS Hunedoara-Deva

- Hunedoara se situează 
printre județele cu cel mai mare 
număr de șomeri din țară, dar și 
cu un pachet de programe active 
de combatere a șomajului extrem 
de bine închegat, programe al 
căror număr depășește suma 
tuturor programelor similare de 
la nivelul celorlalte județe din 
țară. Plecând de la aceste 
considerente generale v-am ruga 
să aveți amabilitatea să ne 
prezentați situația la zi a ratei 
șomajului, precum și a măsurilor 
active de combatere a acestuia 
la nivelul județului nostru.

- Urmare a disponibilizărilor 
masive de personal provenit din 
programele de restructurare prin 
Ordonanțele nr. 9/97 și 22/97, la 
începutul lunii august a.c. rata 
șomajului la nivelul județului a fost 
de 19,4 la sută. Geografic, rata cea 
mai ridicată a șomajului o 
înregistrează Valea Jiului - Vulcan 
- 29,3 la sută, Lupeni - 22,6 la sută 
și Petroșani - 21,8 la sută. De 
asemenea, valori foarte mari ale 
ratei șomajului le înregistrează 
zonele Ilia - 27 la sută, Călan - 
26,4 la sută, Hațeg - 26,3 la sută, 
Brad 21,9 la sută, precum și zona 
Orăștiei cu 20,4 la sută.

Relevant rămâne și faptul că 
dintre cei 13506 șomeri aflați în 
alocație de sprijin, peste 8900 de 
persoane provin numai din rândul 
celor disponibilizați prin cele două

(Urmare din pag. 1) Un punct de vedere...
Ș/' a mai emis domnia sa un 

punct de vedere care poate fi chiar 
periculos pentru atmosfera de 
conlucrare între organismele 
județene. Potrivit acestuia prefectul 
și nu președintele consiliului 
județean este omul humărul 1 în

b
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_ i TVR I
6,00 România: ora 6 fix! 

9.00 TVR Cluj-Napoca 10,00 
TVR Info 10,05 TVR lași 11,00 
TVR Timișoara 12,00 TVR 
Info 12,05 De la lume adunate 
13,00 Natacha (s/r) 14,00 TVR 
Info 14,10 Perla Neagră (s/r)
15,30 Em. în limba germană
17,30 Mapamond 18,00 TVR 
Info 18,10 Povești celebre 
(d.a.) 18,35 Hollyoaks (s) 
19,00 Sunset Beach (s) 19,55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20,00 Jurnal, meteo, sport 
21,00 Elisabeth R (s) 22,35 
Camera ascunsă 22,45 
Jurnal de noapte 23,00 
Studioul șlagărelor

TVR 2
6,30 TVM Telematinal 8,30 

Lumină din lumină (r) 9,00 
Freud (s/r) 10,00 Dintre sute 
de catarge(r) 11,00 Comorile 
lumii (do/s) 11,30 Timpul 

^Europei (r) 12.00 Sunset 

ordonanțe.
- Die director general ad

junct, prin cele două ordonanțe 
au părăsit locul de muncă foarte 
multe persoane. Ce se va 
întâmpla în semestrul doi al 
acestui an?

- Din păcate nici partea a doua 
a anului '98 nu aduce vești prea 
bune. Prin programele de 
restructurare până la finele acestui 
an vor fi disponibilizate încă 5357 
de persoane, la care se va mai 
adăuga un număr important de la 
Siderurgica Hunedoara.

- Ați adus în discuție 
numărul de 5357 de dispo
nibilizați. De unde vor proveni 
aceste persoane?

- Ponderea cea mai mare a 
numărului de disponibilizați va fi de 
la RAH Petroșani - 2870 de 
salariați și Regia Autonomă a 
Cuprului Deva cu 2161 de 
persoane. Pe lângă aceste două 
mari regii se vor disponibiliza 
oameni de la SC TESMA SA 
Lupeni - 119, Decebal SA Deva - 
77 de salariați, E M. Vețel - 33, 
Metalul Peștiș SA-48 și Cominco 
SA Deva - 18 persoane.

- în județul nostru au fost 
promovate circa 44 de programe 
active de combatere a șomajului, 
- situație care vă situează pe 
primul loc în țară privind 
reconversia forței de muncă. Fără 
false aprecieri este un merit 

județ, prefectul fiind reprezentantul 
guvernului în județ.

Este contraproductiv un 
asemenea punct de vedere atâta 
timp cât una dintre persoane este 
aleasă - întâi în calitate de consilier 
județean și apoi ca ales al

Beach (s/r) 12,45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 12,50 
Cu ochii’n 4 (r) 13,30 Tezaur 
folcloric (r) 14,30 TVR Cluj 
15,00 TVR Info 15,10 Limbi 
străine. Italiană, engleză 
15,35 D.a. 16,00 Veronica - 
Chipul iubirii (s) 16,50 Perla 
Neagră (s) 17,40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18,00 
Universul cunoașterii 19,00 
Știri bancare și bursiere 19,10 
Arhive românești 20,10 
Natacha (s) 21,00 Atletism 
Golden League 23,10 Familia 
Borgia (s)

ANTENA I
7,00 Știri 8,20 Poveștile 

prietenilor mei 8,50 
Documentar 9,50 Știri 10,00 
Planeta vie (do) 10,30 Animal 
Show (s) 11,00 Twin Peaks (s/ 
r) 12,00 Cronici paranormale 
(s/r) 12,55 Controverse 
istorice (do/r) 13,25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a.) 14,00 
Știrile amiezii 14,10 Tarzan, 
stăpânul junglei (s) 15,10 Dr. 
Bramwell, o femeie 

deosebit al Oficiului de Forță de 
Muncă și Șomaj Hunedoara, im
plicit al dumneavoastră per
sonal, întrucât v-ați bătut pentru 
a da o șansă în plus celor 
disponibilizați. Ce vizează 
aceste programe în continuare?

- în acest sens am avut în 
vedere zonele cele mai afectate 
prin disponibilizări - Valea Jiului 
în mod special, dar și celelalte 
zone ale județului. în urma 
derulării programelor am 
organizat 65 de cursuri de 
calificare în meseriile de tâmplar, 
mecanic auto, instalator canal, 
zidar etc., fapt ce a permis 
încadrarea în muncă pe durată 
nedeterminată numai în Valea 
Jiului a 1452 de persoane.

îmbucurător este și numărul 
celor care au început o activitate 
privată -162 de cazuri. Avem 
264 de cazuri când celor 
disponibilizați li s-a oferit șansa 
unui loc de muncă dar din di
verse motive au refuzat

Dincolo de cele consemnate 
să mai notăm că deși apare 
șansa unui loc de muncă sunt 
foarte multe situații când se 
refuză acest lucru. Se preferă 
ajutorul de șomaj, alocația de 
sprijin, ori să se dea vina pe cine 
știe cine! Sau pur și simplu să 
lenevim că... este mai comod.

Corne! POENAR

consilierilor în funcția de 
președinte iar cealaltă este numită 
de guvern. A face ierarhizări 
înseamnă a amesteca treburile 
puterii legislative cu ale celei exe
cutive.

ambițioasă (s) 16,05 iluzii (s) 
17,00 Minunile naturii (do) 
18,00 Esmeralda (s) 19,00 
Observator 19,30 Dallas (s) 
20,20 Navarro (s) 22,00 
Hombres -Războiul sexelor 
(s) 23,00 Știri/Sport 23,00 
Golden Brâu și voie bună 
1,00 Observator (r) 1,40 Dr. 
Bramwell (s/r) 2,30 Tarzan, 
stăpânul junglei (s/r)

PRO TV
7,00 Ora 7, bună 

dimineața! 9,00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9,50 Profit 
10,00 Nemuritorul (s/r) 10,45 
Seaquest (s/r) 11,30 Fiica 
oceanului (s) 12,00 Pro și 
contra (r) 12,55 Știrile PRO 
TV 13,00 Pro și contra (r)
13,30 Beverly Hills (s.r.) 15,15 
Tânăr și neliniștit (s) 16,10 
Nano (s) 17,00 Știrile PRO TV
17,15 Suflet de femeie (s) 
18,00 Familia Bundy (s) 18,25 
Știrile PRO TV 18,30 
Chestiunea zilei 18,35 Fa
milia Bundy (s) 19,00 Roata 
norocului (cs) 19,30 Știrile

Turismul practicat pe perioade mai lungi, de circa două 
săptămâni, a fost înlocuit de turismul de week-end, a declarat, 
miercuri, ministrul Turismului, Sorin Frunzăverde, subliniind că 
litoralul este plin îndeosebi la sfârșitul de săptămână. Ministrul 
Turismului apreciază că de foarte multe ori serviciile oferite se 
situează sub așteptări, dar la prețuri mari.

Referitor la situațiile tot mai dese când românii preferă să își 
petreacă concediul în alte țări, Frunzăverde afirmă că "nu-i putem 
opri pe compatrioții noștri să vadă și alte zone". "în unele cazuri, 
prețurile sunt mai mici decât cele practicate la noi”, a adăugat 
ministrul Turismului.

Conform statisticilor, numărul turiștilor aflați în stațiunile de pe 
litoral se ridica, în luna iulie, la peste 900.000, gradul de ocupare 
a locurilor din structurile de cazare fiind de circa 70%. Din totalul 
turiștilor, circa 836.000 erau români, iar 66.000 străini.

Stațiunea Mamaia era ocupată în proporție de 60%, fiind 
înregistrați circa 380.000 turiști, din care 22.000 străini. în Neptun 
erau 364.000 turiști, din care 34.000 străini, peste 80% din locuri 
fiind ocupate. De asemenea, în Eforie Sud au fost înregistrați 
140.000 turiști, iar în Mangalia - 20.000.

Societățile de turism din stațiunile Jupiter, Venus, Saturn, 
Eforie Nord și Constanța nu au raportat Ministerului Turismului 
datele referitoare la numărul turiștilor și gradul de ocupare.

în stațiunile montane se aflau 155.000 turiști (circa 15.000 
străini), gradul de ocupare fiind de 61%, iar în stațiunile balneare 
- 310.000 turiști (circa 19.000 străini), la un grad de ocupare de 
72%.

Importante lucrări de

reparații și igienizare
(Urmare din pag. 1)

Saloanele spitalului adăpos
tesc 203 paturi, dintre care la 
data documentării noastre erau 
ocupate 180. Am notat că în 
ultima perioadă tot mai mulți 
oameni suferă de diferite boli 
sau afecțiuni, așa încât numărul 
celor internați nu a scăzut sub 
160 nici în aceste toride zile de 
vară. Suma alocată zilnic hranei 
este de 13150 lei, ceea ce 
înseamnă destul de puțin, 
raportat la prețurile actuale.

Dotarea cu aparatura nece
sară unei astfel de instituții este 
bună, grație numeroaselor aso
ciații care au donat materiale 
igienico-sanitare, obiecte de 
întreținere, paturi, saltele, 
lenjerie, materiale de unică 
folosință, seturi de haine 
medicale și multe altele. Dintre 
acestea fac parte Crucea Roșie, 
Asociația Umanitară „Speranța" 
Nălați, Asociația Creștină 
„Aurora”, Asociația de Caritate 
și Misiune „Dana" - Râu de 
Mori, precum și o delegație 
engleză prezentă anual la 
Hațeg. Alți sponsori la fel de 
importanți sunt Hidroconstrucția 
Râu Mare Retezat și Fabrica de 
conserve „Hațegana”.

Cadre din conducerea 
spitalului au ținut să sublinieze 
faptul că fără sprijinul venit din

PRO TV 20,15 Ultima 
frontieră (s) 21,15 Fortăreața 
(f.a.) 23,00 Știrile PRO TV
23.15 Chestiunea zilei 23,35 
Poltergeist (s)

PRIMA TV
7,00 Prima oră 10,00 

Celebri și bogați (s/r) 12,00 
Pretutindeni cu tine (s/r)
12.30 Lexic 13,00 Focus 13: 
știri 13,15 Starea de veghe 
16,00 Focus 16: știri 16,15 
Pretutindeni cu tine (s) 16,45 
Prietenul nostru Jake (s) 
18,00 Celebri și bogați (s) 
19,00 Focus 19: știri 19,45 
Meșterul casei 20,15 
Atingerea îngerilor (s) 21,15 
Inocență pierdută (f.a.) 23,00 
Focus 23: știri 23,30 Starea 
de veghe (talkshow)

ACASA
8,00 Omul mării (s/r) 8,45 

Verdict:crimă! (s/r) 9,45 
Misterioasa doamnă (s/r)
10.30 Dragoste și putere (s/r)
11.15 Marielena (s/r) 12,00 Din 
toată inima (s/r) 13,30 Matlock 

partea Consiliului local, a 
Primăriei și în mod special 
marele ajutor oferit de 
viceprimarul orașului Hațeg, dl 
Nicolae Timiș, aceste realizări 
n-ar fi fost posibile. „Domnul 
viceprimar a fost „directorul 
economic" al acestui spital mai 
mulți ani de zile. Dumnealui 
știe mai bine ca oricine 
problemele și greutățile cu 
care ne confruntăm. Și de 
aceea ne întinde întotdeauna 
la nevoie o mână de ajutor”, 
opina dl loan Gabroveanu. La 
venirea în funcția de director 
economic al Spitalului 
orășenesc Hațeg, am întâlnit 
un colectiv unit de cadre 
medicale. Mă refer la toți cei 
care își petrec o parte din viață 
la căpătâiul bolnavilor, spunea 
interlocutorul nostru. De 
asemenea, dumnealui s-a 
dovedit a fi mulțumit de 
strânsa colaborare între 
partea tehnică și cea 
medicală, în persoana dlui 
director, medic Mircea Marian, 
aflat la conducerea unității. 
„Aici se lucrează într-o 
ambianță extraordinară. Și 
întotdeauna la nivelul 
conducerii a existat înțelegere.

Poate tocmai de aceea s- 
au realizat atâtea lucruri 
frumoase” la Spitalul din 
Hațeg.

(s/r) 14,15 Coasta lui Adairr 
(f/r)16,00 Omul mării (s) 
17,00 Marielena (s) 17,45 
Din toată inima (s) 18,30 
Concursul de Acasă 18,45 
Din toată inima (s) 20,00 
Louie (d.a.) 20,30 Sport
22.30 Nea Mărin miliardar 
(f.a.) 0,00 Matlock (s)

PRO TY - DEYA
06.10-06.30 Diver

tisment 06.30-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 06.45-07.00 Știri 
locale (r) 10.00-10.45 
Program comercial PRO 
TV Deva 23.15-23.25 
Retrospectiva săptă
mânii Știri locale

ANTENA I - DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15- 

11.35 Actualitatea (r) 11.35-
12.40 Program muzical 16.35-
17.30 Muzica, promo 17.30-
17.40 “7 zile fără... comentarii”
17.40-17.55 Muzica, promo 
17.55-18.00 TELEX 22.05-
22.15 Știri locale j

VINERI, 14 august

O BERBEC
(21.III - 20.IV)
încercați să fiți mai 

cooperant cu cei de acasă. 
Relațiile cu partenerii de 
afaceri sunt bune iar 
suspiciunile dv. față de 
aceștia sunt nejustificate.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)
Astăzi vi se vor face tot 

felul de propuneri, însă nici 
una suficient de ademe
nitoare. Șansa dv., deși 
există, este limitată. Se cere 
mai multă prudență.

3 GEMENI
(22.V - 21.VI)

Nu vă lăsați influențat de 
cei care ar dori o realizare 
imediată. Este o perioadă în 
care dacă doriți să realizați 
ceva trebuie să dați dovadă 
de multă răbdare.

O RAC
(22.Vi - 22.VII)
Problemele cotidiene vă 

dau multă bătaie de cap, dar 
veți găsi un ajutor de 
nădejde și vă veți relaxa. Nu 
vă încărcați totuși prea mult 
programul zilei.

3 LEU
(23.VII - 22.VIII)
Ideile vă sunt cam 

împrăștiate, ceea ce vă 
poate crea neplăceri la 
slujbă. încercați să vă 
concentrați asupra a ceea ce 
aveți de făcut.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)
Asocierea cu o persoană 

mai în vârstă vă este 
deosebit de favorabilă. Ați 
putea cunoaște persoane 
dispuse să vă ajute să vă 
realizați planurile secrete.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)
Capacitatea pe care o 

aveți de a depăși obstacolele 
vă face respectat de colegi și 
apreciat de șefi. Pentru o 
mărire de salariu însă mai 
aveți de așteptat.

O SCORPION
(23.X - 21.XI)
Posibilitățile dv. de a 

câștiga sunt foarte mari, dar 
singur nu veți reuși mare 
lucru. O discuție cu rudele vă 
va lămuri probleme mai vechi.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)
Din nou în prim plan 

problemele bănești. De 
această dată veți avea o 
mare cheltuială. Comuni
carea cu partenerul de viață 
este deosebit de armonioasă.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)
Preocupările comerciale 

vă pot aduce rezultate 
mulțumitoare. Treburile 
gospodărești vă copleșesc și 
vă irită. Veți primi câteva 
sfaturi binevoitoare.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
O prezență feminină vă va 

lua prin surprindere la 
serviciu. Simpatia va fi de 
ambele părți, astfel încât veți 
începe o prietenie trainică.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)
Relațiile cu șefii sau, în 

general, cu persoane bine 
poziționate social se pot 
îmbunătăți. Acest lucru poate 
ameliora situația dv. materială.
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’Șanse minime pentru Steaua !a Atena

STEAUA - PANATHINAIKOS 2-2
Abordând partida cu 

puternica formație din 
Grecia, Panathinaikos, cu 
câteva lipsuri de marcă - 
Reghecampf și Militaru, 
cu un portar vizibil mar
cat de emoții (Rotaru), 
Steaua nu a reușit decât 
un egal (2-2), având 
șanse minime la Atena de 
a trece din preliminarii în 
Liga campionilor.

Grecii au început mai 
bine și în min. 7 
Asanovici profită de o 
gafă a lui Rotaru și de la 
16 metri (nemarcat) șu- 
tează în plasă 0-1. Steliștii 
restabilesc repede (min 
11) egalitatea, la o 
lovitură liberă de la 22 
metri Răchită șutează în 
bară, mingea revine la D. 
Șerban și înscrie din 
apropiere 1-1. Jocul se 
desfășoară frumos, 
militarii atacă dar nu își 

<creează prea multe ocazii

clare de a marca. Cei 
care înscriu din nou 
sunt grecii, în min 68 la 
un contraatac prin 
Lymperpoulus! Steliștii 
reiau cu mai multă forță 
atacurile și pentru a 
doua oară reușesc 
egalarea. în min. 75, 
Szekely intră în careu și 
din diagonală, șutează 
în colțul lung 2-2. în 
final, militarii au trecut 
în două rânduri pe lângă 
golul victoriei!

Steaua: Rotaru, Miu 
(70 Luca), Matei, 
Belodedici, Roșu, Răchită, 
D. Șerban, Szekely, 
Lăcătuș (81 Ciocoiu), 
Linkar, Dănciulescu.

în celelalte meciuri 
ale echipelor noastre:

FC Arges-lstanbul- 
spor 2-0

Vesle B.K.-Oțelul 
Galati 3-0

Ills DUMITRESCU 
A SEMNAT PENTRU STEAUA

Hie Dumitrescu, fost stelist, a revenit din Mexic și 
a semnat din nou pentru Steaua un contract pe doi 
ani. Se așteaptă cartea verde a internaționalului 
nostru care ar dori să revină și în lotul reprezentativ 
de fotbal al României. La Steaua, el nu va avea un 
salariu mai mare decât recentul reîntors în Ghencea, 
Belodedici. (S.C.)

DIVIZIA

TINERET - REZERVE
Mai multă grijă schimbului

de mâine
Au trecut doar două etape în 

campionatul de tineret rezerve al 
Diviziei A și putem sublinia că și 
în această ediție se pot face 
aceleași constatări, echipele de 
tineret jucând pe aceleași 
terenuri mărginașe, fără 
spectatori, într-o lipsă de interes 
aproape generală. în cele două 
etape s-au remarcat tinerii

jucători de la Astra și chiar cei 
de la Foresta și U Cluj. între 
formațiile puternice, doar Univ. 
Craiova se află pe locul 4, a 
Rapidului pe locul 7, a Stelei 
(14) și Dinamo (15). Sigur, 
suntem doar la început, multe 
se vor schimba, însă mai multă 
grijă pentru schimbul de mâine 
nu strică la nici un club.

CLASAMENTUL
1. Astra 2 2 0 0 5-1 6

2. Gloria Bistrița 2 1 1 0 5-2 4

3-4. Foresta 2 1 1 0 2-0 4

Univ. Craiova 2 1 1 0 5-3 4

5. “U” Cluj 2 1 1 0 5-4 4

6. FC Național 2 1 0 1 6-1 3

7. Rapid 2 1 0 1 5-2 3

8. FC Argeș 2 1 0 1 3-2 3

9-10. CSM Reșița 2 1 0 1 4-4 3

Petrolul 2 1 0 1 2-2 3

11. Oțelul ? 2 1 0 1 1-2 3

12. Olimpia 2 1 0 1 4-2 3

13-14.Farul 2 0 2 0 4-4 2

Steaua 2 0 2 0 4-4 2

15. Dinamo 2 0 1 1 4-7 1

16. FC Onești 2 0 1 1 2-7 1

17. FCM Bacău 2 0 0 2 1-6 0

18. Ceahlăul 2 0 0 2 1-1C 0

2DIVI2IA ©2Z

Arbitrii si observatorii
Prima etapă 16 august 1998

Minerul Teliuc - Minerul Ghețari, arbitrii: Petru Gheorghiță, 
Cristina ionescu și Daniei Dudaș, obs. Viorei Miiea. Se dispută 
în 20 august, orele 16 și 18. F.C.Paroșeni Vulcan - Parângul 
Lonea, arbitrii: Mihai Nacu, Va sile Hrițac și Alin Cioica, obs. 
Vasiie Nemeș. C.F.R. Marmosim Simeria - Metalul Criscior, 
arbitrii: Daniei Haidiner, Fiavius Sterean și Marin Ormenișan, 
obs. Marian Dima.

Constructorul Hunedoara - Minerul Livezeni, arbitrii: Traian 
Meiha, Dorin Tincu și Mircea Brândușa, obs. Emit Muntean.

Victoria ’90 Că ian - Minerul Aninoasa, arbitrii: Vasiie 
Capotescu, Zoitan Gergely și Andrei Torok, obs. Doru Toma.

CIFAIiman Brad - MinerulBărbăteni, arbitrii: Adrian Radu, 
Călin Orbonaș și Daniei Lada, obs. Lazăr Keiemen. Dacia 
Orăștie stă.

E'LLktLL! LL LEU L-LLL
0E LlI7LLLLl&

• în municipiul Deva există de 
mulți ani Radioclubul județean, 
radioclub ce a dat României o 
campioană mondială, a crescut și 
format mulți tineri și tinere în spiritul 
sportivității, corectitudinii și demnității 
umane. Printre aceștia se numără și 
Florin Firescu, angajat al S.C. ASAR 
CONSTRUCT SRL Deva, profesor 
al cercului de orientare sportivă din 
cadrul Palatului copiilor Deva și 
antrenor la AS CONDOR Deva, 
actualul campion național al 
României la orientare sportivă cu 
Radio Busola (radiogoniometrie), 
competiție ce s-a desfășurat în 
perioada 5-9 aug. 1998 în municipiul 
Bistrița Năsăud și la care au 
participat sportivi și sportive din 15 
județe.

Actualmente, Florin Firescu este 
nominalizat în lotul național al 
României pentru a participa la 
Campionatele Mondiale de Orientare 
Sportivă cu Radio Busola ce va avea 
loc în perioada 1-6 septembrie în 
Ungaria.

Tot în această vară Momeu 
Roxana, elevă în clasa a Vll-a la 
Șc.gen.nr.2 Deva și membru al 
cercului de orientare sportivă la 
Palatul Copiilor Deva, a obținut 
medalia de bronz la Campionatele 
Naționale de Orientare ce s-au 
desfășurat în perioada 10-20 iulie 
1998 în județul Vaslui, iar sportivii 
de la Asociația sportivă CONDOR: 
Lenghel Ladislau, Lenghel Tibor 
și Hodor Iosif au obținut locul III 
pe echipe la concursul de 
orientare sportivă Cupa 
KOGAION, desfășurat în perioada 
7-9 august 1998 în Munții Retezat.

Conducerea Asociației spor
tive CONDOR mulțumește 
sponsorilor, S.C. SARTEX SRL, 
S.C. ALIM FRESH SRL, BRD - 
Filiala Deva, care au sprijinit 
financiar participarea la competiții, 
și face apel la toate societățile 
pentru a sponsoriza în continuare 
activitatea acestor inimoși copii, în 
contul 45110372, deschis la CEC 
Deva pentru AS CONDOR Deva.

Decât să stai să mă privești 
mai bine te-apuci să vorbești!

Pentru că eu nu-ți pot zâmbi! Pot, în schimb, 
prietenii tăi. Și dacă vrei să te distrezi, 
vorbește cu ei, nu cu mine! La noul serviciu 
CONNEX PERSONAL. Cu un abonament 
lunar de numai 10$. Cu tarife speciale pentru 
week-end și orele din afara programului.
Cu tarife identice pentru convorbiri mobil-mobil 
și mobil-fix.

Oferta specială CONNEX GSM: conectare gratuită 
pentru orice serviciu CONNEX GSM și telefonul 
Motorola d460 cu numai 149$*! Doar până la 30 august!
* Numai cu activare la CONNEX GSM

Oferta CONNEX GSM te privește PERSONAL!
Adresați-vă celui mai apropiat dealer autorizat CONNEX GSM.

"* De la CONNEX GSM la CONNEX GSM, telefon fix, Dialog, Telemobil

Tarife
CONNEX PERSONAL

Luni-Vineri Sâmbătă, 
Duminică7:00 -18:00 18:00 - 7:00

Orice convorbire 
în România** 0,45 USD 0,10 USD 0,10 USD

PERSONAL
Serviciul tău din afara serviciului
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DESPRE IRECUPERABILA
PIERDERE

Această carte mi-a fost 
recomandată de un bun cu
noscător al literaturii fran
ceze în general și al genului 
eseistic în special; apoi m-a 

i atras și un titlu din cuprinsul 
; gL Cine este semenul 

meu?, stârnindu-mi curiozi- 
l tatea asupra modului în care 
I se mai vede această proble- 
i ma acum, la finele secolului 
i XX și al mileniului II. Am citit 
I și, vorba biblică, "am văzut 
1 că-i bine”, așa că am citit 

mai departe, unele pasaje 
le-am recitit, după care - 
pcate cu o anume doză de 

' entuziasm - am considerat 

I bine venită prezentarea cărții 
j pentru cititorii ziarului. Și voi 
! începe cu un citat relativ in
teresant, și anume: "Modul 

I de viață este cel care con- 
j tează de fapt și cel care, în 

I mesa indistinctă a bipezilor 
1 vo'sbili, separă, fără discu

ție, umanul de non-uman" 
1 'Cine este semenul meu?, 
I p.21). într-adevăr: cine și 
I cum mai este omul în 

I aceste vremuri? Avântat într- 
■I o cursă destul de spectacu

loasă, fiindcă nu lipsesc de- 
I loc ODstacolele, autorul ne 
I relevă câteva probleme-pro- 
I blernatici demne de luat în 
i considerare. Și.nu numai 
, ata\ ela trebuie să ne pună 
. pe gânduri, cel puțin. Toc
mai pentru că inclusiv titlul 

I cărții nu este o simplă gă
selniță, ci o ipotetică trimi
tere spre două ramificații 
simbolizând umanitatea ca 
entitate aflată pe muchia 

I prăpastiei pentru tot răul pe 

care și l-a făcut cu propria in
conștiență (experiențe nucle
are, poluare industrială, răz
boaie, boli etc., etc.) de-a lun
gul întregii sale existențe; iar a 
doua variantă ar fi aceea că 
omul-omenirea și-a pierdut, 
la această oră, exact ceea ce 
o caracteriza cel mai convin
gător pentru scoaterea din 
rândul animalelor: umanita-

Alain Finkielkraut:
Umanitatea pierdută.

Eseu asupra secolului XX 
Editura Vremea, 
București, 1997

tea. Pot fi drept exagerate 
aceste afirmații, însă, parcur
gând paginile cărții, vom des
coperi o seamă de lucruri care 
sunt îndulcite doar datorită 
șarmului eseistic al autorului, 
pentru că o lectură ceva mai 
atentă ne va dezvălui câteva 
adevăruri deloc plăcute. Fă
când uz de unele teorii lan
sate de Marx, Alain 
Finkielkraut notează la pagina 
74: "Nicăieri oamenii nu se 
pot sprijini pe umanitate". 
Grav, chiar foarte grav! Dar 
însăși viața noastră cotidiană 
confirmă acest lucru, îngri
jorător de des. Iar aici, ca 
exemplificare concludentă, 
am putea folosi relația inter- 
umană în general și cea din
tre popor și putere în particu
lar; citându-l și comentându-l 
pe Pascal, autorul cărții noas
tre scrie: "Poporul crede cu 
tărie în toată această vrăjitorie 
politică și socială și se lasă

-----------------i........... ....................Tî ' 

prostit de desfășurarea fas
tuoasă a Autorității, a Privi
legiului sau a Puterii, dar, ne 
previne el (Pascal, n. DH), ar 
fi gravă greșeala să-i arăți că 
greșește. El are dreptate să 
se înșele, iar nebunia sau 
naivitatea sa sunt cu mult mai 
înțelepte decât perspicaci
tatea celor pe jumătate abili 
care "tulbură lumea și soco
tesc că totul e rău", procla
mând adevărul din înalturi" 
(p.41). Cam paradoxal pusă 
problema, însă dincolo de 
această aparență se află, de 
fapt, intercomunicarea, relația 
în sine dintre cele două clase, 
iar acceptarea de către pu
tere a ideii că poporul se în- 
șală și nu trebuie intervenit, nu 
constituie, oare, încă o dovadă 
a lipsei de umanitate? Acea 
umanitate pierdută...în timp, 
pierderea a însemnat răz
boaie, genociduri, crime, vio
lență, așa cum bine și corect 
constată autorul: "Secolul 
nostru este, prin excelență, 
acela al suferinței inutile iar 
suferința aceasta reclamă nu 
să fie motivată printr-o dia
lectică, ci să fie alinată, atunci 
când este posibil, printr-o in
tervenție imediată și liberă de 
orice apriori. Dacă, totuși, 
această nouă filantropie fără 
ochelari de cal ridică o pro
blemă, motivul stă în raportul 
el cu oroarea. înșelată, ea re
fuză să se lase antrenată în 
afara spațiului umanitar al 
catastrofei" (p.169-170). Ce 
s-ar mai putea spune?

Dumitru HURUBĂ

La cotitura I
drumului |

La cotitura drumului, I

strig eu călătorului, '

la cotitura drumului, '

fiece stâncă se transformă '

în statuie de arhanghel;

Pe poale îi dorm oameni, 

osteniții,

cum dorm semințele în brazdă 

si-așteaptă să-ncolțească.

Sub lacrima aceluiași năvalnic gând, j 

sub semnul de-ntrebare al aceluiași pământ, | 
i 

sub rosturile - acelorași poveri j

și sub mireasma florilor de meri, i

așteaptă oamenii, așteaptă încă i

să ia putere dintr-o stâncă. i

PSEUDONIMELE
MOnjII

Chiar și scaunul pe care stai 

poate deveni axis mundi, 

insulă 

sau țărmure de mare, 

de unde să contempli 

măreția lumii 

și decăderea ei, 

poți deveni frunză pe val 

sau însuși valul 

urcând golgota sfârșitului de lume 

sus, cât mai sus, 

spre adâncul adâncului din tine.
Ionel AMĂRiUȚEi

“Tristețea mimului"
Foto: Traian MÂNU

Roxana SiCOE-TiREA,
elevă, Colegiul Național "Decebal" Deva

I
I 

y

Colecțiile de medalii, plachete, flori de mină ș.a. au constituit 
principalul punct de atracție al celei de-a IX-a ediții 

"EXPOMINERIT", organizată recent la Deva:
Foto: Traian MÂNU

• „
"între frânturile unui neam 

cultura poate statornici acele 
legături ce nu se văd și nu se 
pot împiedica."

Nicoiae /orga
"Cultura omenirii, adică gră- 

mădirea unui capital intelectual 
și moral, nu seamănă cu gră- 
mădirea capitalului în bani."

M. Eminescu

Un pionier al științei secolului XX
"M-am născut și am copilărit 

într-una dintre cele mai frumoa
se regiuni ale Europei, după 
aprecierea arheologului Paul 
McKendrick, autorul monografiei 
"Pietrele dacilor vorbesc", și 
anume în comuna Orăștioara de 
Sus, situată pe Valea Grădiștei, 
județul Hunedoara, zona cetă
ților dacice. De fapt Sarmize- 
getusa Regia este una din cele 
mai impresionante cetăți antice 
pe care le-am văzut și-tare - 
adolescent fiind - prin măreția și 
situarea ei în creierul munților 
alături de un măreț sanctuar, m- 
a copleșit realmente. Aceasta 
după ce la recomandarea direc
torului liceului din Orăștie asis
tasem la magistrala lecție ținută 
de C.Daicoviciu în 1936, pe teri
toriul cetăților, regelui Mihai și 
colegilor săi de clasă. Părinții, 
tatăl învățător, iar mama absol
ventă a școlii civile de fete din 
Sibiu, fiica profesorului Ion Popo- 
vici...s-au preocupat în mod deo
sebit de educația și formarea 
mea. La aceasta a contribuit în 
mare măsură și biblioteca buni
cului meu, care conținea tot ce 
apăruse mai reprezentativ la

'(•'ttllu'm -
"Cultura? Tot ce e sforțare 

sufletească, tot ce e viu, tot ce e 
actual în conștiința unui popor".

C. Anton iade
"Cultura unui popor e măsura 

fericirii și securității lui".
S. Bărnuțiu 

sfârșitul secolului al XlX-lea și 
începutul secolului XX în limba ro
mână, în Transilvania și Țara 
Veche, precum și opere capitale 
ale literaturii germane".

Acestea sunt mărturisirile 
consemnate anul trecut de Crișan 
Mircioiu (în publicația "Tribuna") în 

Acad.prof.dr.doc.lUIXI BACIU
cadrul unui interviu cu prof.univ. 
dr.doc. Ion Baciu, membru al Aca
demiei Române. Personalitate de 
excepție a vieții medicale; pro
fesor și maestru de peste 5 de
cenii' al Universității de Medicină 
clujene, Ion Baciu și-a dedicat 
întreaga activitate creșterii presti
giului școlii românești și a îndru
mat cu competență generații de 
studenți pe calea însușirii tainelor 
fiziologiei. "Prevalența pentru știin
ță sau învățământ a reprezentat în 
viața profesorului Baciu sâmbu
rele matur al progresului și succe
selor pe care le-a înregistrat de-a 
lungul întregii sale cariere" 
(L.Gozariu).

Astăzi, distinsul academician 
se află în comuna sa natală, pen

de: __
"Cultura e ca o lampă cu 

care am intra într-un labirint: 
mica lumină ce ne-o dă în juru- 
ne nu face decât să ne arate 
cât de mare e întunericul clădirii 
întregi".

M. Codreanu

tru a primi titlul de "Cetățean de 
onoare" al localității, un simbolic 
gest al recunoașterii și prețuirii 
incontestabilelor sale merite, apre
ciate atât pe plan național, cât și 
internațional. Motiv pentru care ne 
facem, la rândul nostru, o datorie 
de onoare din a prezenta, fie și

succint, principalele repere bio
bibliografice ale sale (folosind 
drept sursă de informare lucrarea 
elaborată în cadrul serviciului bi
bliografic al Bibliotecii Județene 
"Ovid Densusianu" Hunedoara - 
Deva de Maria Razba).

Ion Baciu s-a născut la 22 
martie 1921, urmând școala în sa
tul natal și apoi Liceul "Aurel 
Vlaicu" din Orăștie. Studiind la 
Facultatea de medicină din Cluj- 
Napoca, în 1946 obține titlul de 
doctor în medicină și chirurgie 
"Magna cum laude" al facultății 
clujene. Doisprezece ani mai târ
ziu devine doctor în științe iar 
peste un an șef al catedrei de 
fiziologie. Ascensiunea continuă, 
ajungând decan, prorector apoi

"Om de cultură, om cult, este 
acela care, cu puterile sale sau 
cu puterile altora, transformă 
mereu haosul în cosmos".

Vasiie Bogrea
"Cultura e o mare școală de 

umanism. Poate unica".
Demostene Botez

Selecție de Hie LEAHU

rector al Institutului de Medicină 
și Farmacie Cluj-Napoca. Deși 
apreciat de foarte multă vreme 
ca un mare om de știință și das
căl desăvârșit, recunoașterile 
oficiale au întârziat uneori ne
justificat de mult. în urmă cu cinci 
ani, Academia Română îl pri
mește totuși în rândul membrilor 
titulari, acesta fiind doar unul 
dintre numeroasele titluri și func
ții deținute în societăți științifice 
din țară și din străinătate, alături 
de alte premii și distincții la ace
leași niveluri.

Bibliografia lăsată în urmă 
este, de asemenea, foarte gene
roasă, profesorul Ion Baciu fiind 
autor a peste 320 de lucrări, 
studii și articole de specialitate 
publicate în reviste și monogra
fii, în domeniile fiziologiei sân
gelui, fiziologiei răspunsului 
imun.'microcirculației, fiziologiei 
muncii și ergonomiei.

"Pe plan internațional, acad.
I.Baciu  contează ca fondatorul 
orientării moderne în studiul răs
punsului imun" (Crișan Mircioiu), 
fiind considerat "unul din marii 
pionieri științifipi ai timpului 
nostru". (G.B.)
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12.05 Universul cunoașterii (do/r) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Dosarele istoriei 
(do/r) 16.00 Emisiune în limba maghiară 
18.10 Simba, regele Leu (d.a) 18.35 
Hollyoaks (s, ep. 110) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 281) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 21.00 Baywatch (s, ep. 159) 
21.50 Nimic sfânt (s, ep. 11) 22.45 
Jurnalul de noapte 23.00 Repriza a 
treia. Emisiune de analiză a 
Campionatului Național de Fotbal

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r)13.50 Varietăți 
muzicale 14.00 Conviețuire (mag.) 
15.10 Limbi străine. Engleză 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 16.50 
Perla Neagră (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.40 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! 20.10 Natacha (s, ep. 18) 
22.00 O dovadă incomodă (thriller 
SUA 1991)

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Animal 
Show (s) 11.00 Intrigi de culise (f/r) 
12.50 Mileniul III (r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Tarzan, stăpânul 
junglei (s) 15.10 Dr. Bramwell, o 
femeie ambițioasă (s, ep. 16) 16.05 
Iluzii (s, ep. 23) 17.00 Golden Brâu 
și voie bună! 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 136) 19.30 Dallas (s, ep. 67) 
20.20 Caracatița (s, seria I, ep. 6) 
21.15 Omul cu o mie de fețe (s) 
22.00 Hombres - Războiul sexelor 
(s, ep. 50) 23.00 Știri/sport 23.15 
Nash Bridges (s, ep. 22)
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9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 Pe 
malul Dunării albastre (do) 15.30 
Arhive românești (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.00 Charlie Chaplin 
(do): ,,Chariot în parc”, „Ce noapte" 
17.30 în flagrant (anchetă) 18.10 
Simba, regele Leu (d.a) 18.35 
Hollyoaks (s, ep. 111) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 282) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 21.00 Fragii sălbatici (dramă 
Suedia 1957) 22.30 Camera ascunsă

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 Charlie 
Chaplin (do) 17.30 Medicina pentru 
toți. Epilepsia 18.10 Simba, regele Leu 
(d.a) 18.35 Hollyoaks (s) 19.00 Sun
set Beach (s) 19.55 Doar o vorbă... 
20.00 Jurnal, meteo, sport 21.00 
Ronald Reagan - viața și epoca sa 
(do, p. I) 22.45 Jurnalul de noapte 
23.00 Un secol de cinema (do)

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Pentru dvs., 
doamnă! (r) 13.00 George Enescu, 
alesul lui Dumnezeu (r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Dialog. Actualitatea 
editorială 16.00 Conviețuiri 17.00 Charlie 
Chaplin (do) 17.30 Timpul Europei 18.10 
Simba, regele Leu (d.a) 18.35 Hollyoaks 
(s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 284) 
19.55 Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 21.00 Freud: în numele 
zeilor (s, ep. 3) 22.10 Cu ochii’n 4 
(anchetă) 22.50 Jurnalul de noapte 
23.00 Dintre sute de catarge...

9.00 Baywatch (s/r) 10.00 în fața dv. (r) 
11.00 Lumea sălbatică a animalelor (do/r) 
11.25 Prefață la Fest. International 
„George Enescu" (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.00 Nimic sfânt (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine . 
Franceză 15.35 D.a. 16.00 Veronica - 
Chipul iubirii (s) 16.50 Peria Neagră (s, ep. 
193) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.10 Dosarele istoriei 20.10 
Natacha (s) 21.00. Atletism CE de la 
Budapesta 21.45 Teatru liric „Boema" de 
Puccini, cu Andrea Bocelli

10.00 Planeta vie (do) 10.30 Ani
mal Show (s) 11.00 Caracatița (s/ 
r) 12.00 Omul cu o mie de fețe (s/r) 
13.00 Vrei să ne distrăm sâmbătă 
seara? (div./r) 13.25 Denver, ulimul 
dinozaur (d.a) 14.00 Știrile amiezii
14.10 Tarzan, stăpânul junglei (s)
15.10 Dr. Bramwell, o femeie 
ambițioasă (s) 16.05 Iluzii (s, ep. 24) 
18.00 Esmeralda (s, ultimul ep.) 
19.30 Dallas (s, ep. 68) 20.20 
Protocolul Windsor (thriller Anglia 
1996) 23.00 Știri/Sport 23.15 Nash 
Bridges (s, ep. 23)

9.55 Prima pagină 10.00 Profeții despre 
trecut (r) 11.00 Lumea filmului (r) 11.30 
Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile PRO TV
13.30 Bullitt (f. p. SUA 1968) 15.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.10 Nano.(s, ep. 99) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Suflet de 
femeie (s) 18.00 Familia Bundy (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Familia Bundy (s) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Omul cu un pantof roșu (co. SUA 1985)
22.30 Știrile PRO TV 22.45 Seinfeld (s, 
ep. 1985) 23.15 Știrile PRO TV 23.45 
Highlander (s, ep. 7) 0.30 Seaquest (s)
9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 

Nemuritorul (s/r) 10.45 Seaquest (s/r)
11.30 Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.30 Pe urmele Panterei Roz 
(co. Anglia 1982) 15.15 Tânăr și neliniștit 
(s) 16.10 Nano (s, ep. 100) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Suflet de femeie (s) 18.00 
Fam. Bundy (s) 18.25 Știrile PRO TV
18.30 Chestiunea zilei 18.35 Fam. Bundy 
(s) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Pensacola 
- Forța de elită (s, ep. 8) 21.15 Chicago 
Hope (s, seria IV, ep. 1) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 139) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Highlander (s, ep. 8)

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Celebri și 
bogați (s/r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s; I6.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 Celebri și bogați 
(s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul casei 
(s) 20.15 Misterele din New Orleans 
(s, ep. 34) 21.15 Gideon Oliver (s, ep. 
1) 23.00 Știri 23.30 Starea de veghe: 
Pulsul tranziției (talkshow) 1.00 Colpo 
Grosso (show)

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 15.05 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
18.00 Celebri și bogați (s) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s) 20.15 
Rivalii (do) 21.15 Vânătoarea de 
oameni (f.a. SUA ’86) 23.00 Știri 
23.30 Starea de veghe
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9.00 TVR Cluj 10.05.TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 De la lume 
adunate.... 12.30 Conviețuiri (mag.) 
13.00 Festivalul Internațional al 
muzicii de cameră de la Brașov 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.30 Em. în limba 
germană 17.30 Mapamond 18.10 
Povești celebre (d.a) 18.35 Hollyoaks 
(s, ep. 114) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 285) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai * 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport 21.00 
Elizabeth R (s, ultimul ep.) 22.35 
Camera ascunsă 22.45 Jurnalul de 
noapte

'< *
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7.00 Bună dimineața, de la... lași! 9.15 Tip- 
Top, Mini-Top! 10.05 Viața ca în viață (s) 
10.50 Viața particulară a lui Henric al VIII- 
lea 12.30 Ordinea publică 13.30 Ecranul 
14.10 Video-Magazin de vacanță15.45 
Prefață la Festivalul Internațional George 
Enescu 16.20 Povestirile lui Donald Rățoiul 
(d.a) 16.45 Documentar istoric: Malta, insula 
poeziei (CFI) 17.40 Justiție militară (s, ep. 
25) 18.30 Hollyoaks (s, ep. 111) 18.55 
Teleenciclopedia 19.45 Săptămâna 
sportivă 19.55 Doar o vorbă ,,săț-i" mai 
spun! 20.00 Jurnal, Meteo 20.30 Cer 
întunecat (s, ep. 12) 21.25 O seară la 
Corbeanca (II)... 22.30 Niagara (f. SUA, 
1953)

E ? s 0
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8.30 Lumină din lumină 8.55 
Bacalaureat '98 9.15 Cenușăreasa 
(d.a); Degețica (d.a) 10.05 Ala-Bala, 
Portocala! 10.45 Biserica satului 
11.00 Viața satului 14.30 Video- 
Magazin Estival 15.00 Serial de 
călătorii 16.45 Aladdin (d.a) 17.15 
Super Gol Show 18.00 Campionatul 
Național de Fotbal Divizia A: Dinamo 
- F.C. Național 19.55 Doar o vorbă 
„săț-i" mai spun! 20.00 Jurnal, meteo
20.30 7 zile în România 21.00 Duo 
fără supărare (f, SUA, 1995) 22.35 D- 
na King, agent secret (s, ep. 33)
23.30 Fotbal Mondial 1998

9.00 Teleenciclopedia (r) 10.00 
Avocatul poporului (r) 11.00 Natură 
și civilizație (do) 11.30 Mapamond (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă... (r) 13.00 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 14.00 Em. în 
limba maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 Desene animate 
16.00 Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 194) 
17.40 Tribuna partidelor parla
mentare 18.45 Atletism CE de la 
Budapesta 21.45 Polițistul flegmatic 
(dramă SUA 1973) ,

8.30 Credința lui Moromete (do/r) 9.40 
Varietăți internaționale 10.00 Un secol de 
cinema (r) 11.00 Comorile lumii (do/r)
11.30 Cultura în lume (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 
13.00 Medicina pentru toți (r) 14.00 Em. 
în limba germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 15.35 Regina celor 1000 de ani 
(d.a) 16.00 Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora cinci... 19.10 Față 
în față cu autorul! Mircea Dinescu 19.40 
Atletism CE de la Budapesta 21.40 Elissa 
Rhais (dramă Franța 1993)

9.00 Freud: în numele zeilor (s/r) 
10.00 Dintre sute de catarge... (r) 
11.00 Comorile lumii (do/r) 11.30 
Timpul Europei (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 12.50 Cu ochii’n 4 (r) 
14.30 TVR Cluj 15.10 Limbi străine pt. 
copii. Italiană, engleză 15.35 D.a. 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 16.50 
Perla Neagră (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 
Universul cunoașterii (do): 
„Robotopia" 19.40 Atletism CE de la 
Budapesta 22.40 Panoramic Jazz 
23.35 Familia Borgia (s, ep. 4)

8.30 Sporturi extreme (CFI) 9.00 
Comorile lumii 9.30 Pas cu pas
10.30 Documente culturale (CFI)
11.30 TVR Cluj-Napoca 13.30 Față 
în față cu autorul 14.00 Ani de 
glorie (s, ep. 1) 14.45 Bijuterii 
muzicale 15.00 TVR Info 15.35 Doi 
ani de vacanță printre dinozauri 
(d.a) 16.00 Veronica - Chipul iubirii 
(s, ep. 126) 16.50 Perla Neagră (s, 
ep. 196) 17.40 Tradiții 18.10 
Planeta cinema (r) 19.00 Magazin 
sportiv 21.05 Ateneu 22.30 în plină 
acțiune (r) 23.30 Conviețuiri 24.00 
Tineri concertiști

9.00 Comorile lumii 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Ferestre deschise 
10.30 Cinematograful vremii noastre 
11.20 Arii din „Flautul fermecat" 11.30 
TVR lași 13.30 Creanga de Aur 14.00 
Ani de glorie (s, ep. 2) 14.45 Vitrina 
persoanelor de operă 15.10 Din 
albumul celor mai frumoase melodii 
populare 15.35 Doi ani de vacanță 
printre dinozauri (d.a) 16.00 Veronica 
- Chipul iubirii (s, ep. 127) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 197) 17.40 La izvor de 
dor și cântec 18.00 Alo, tu alegi!
.19.00 în plină acțiune (s, ep. 43)19.45 

Clepsidra cu imagini 20.00 Ultimul tren 
21.00 Magazin sportiv: Atletism

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do) 10.30 Animal 
Show (s) 11.00 Protocolul 
Windsor (f/r) 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Tarzan, stăpânul 
junglei (s) 15.10 Dr. Bramwell (s, 
ep. 18) 16.05 Iluzii (s, ep. 25) 
17.00 Golden Brâu și voie bună! 
18.00 Decepții (s, ep. 1) 19.30 
Dallas (s, ep. 69) 20.20 Cocoșii 
(dramă SUA 1994) 23.00 Știri/ 
Sport 23.15 Nash Bridges (s, ep. 
24)

10.00 Planeta vie (do) 10.30 Ani
mal Show (s) 11.00 Cocoșii (f/r) 
12.55 Prezentul simplu (r) 13.25 
Denver, ultimul dinozaur (d.a) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Tarzan, 
stăpânul junglei (s) 15.10 Dr. 
Bramwell, o femeie ambițioasă (s, 
ep. 20) 16.05 Iluzii (s, ep. 26) 17.00 
Golden Brâu și voie bună! 18.00 
Decepții (s, ep. 2) 19.30 Dallas (s, 
ep. 70) 20.20 Twin Peaks (s, ep. 
14) 21.15 Cronici paranormale (s, 
ep. 36) 23.00 Știri/Sport 23.15 
Nash Bridges (s, ep. 25)

10.00 Planeta vie (do) 10.30 Ani
mal Show (s) 11.00 Twin Peaks 
(s/r) 12.00 Cronici paranormale 
(s/r) 12.55 Controverse istorice 
(do) 13.25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a) 14.00 Știrile amiezii
14.10 Tarzan, stăpânul junglei (s)
15.10 Dr. Bramwell, o femeie 
ambițioasă (s, ep. 19) 16.05 Iluzii 
(s, ep. 27) 17.00 Minunile naturii 
(do, p. II) 18.00 Decepții (s, ep.^3) 
19.30 Dallas (s, ep. 71) 20.20 
Navarro (s, ep. 11) 22.45 Știri/ 
Sport 23.00 Golden Brâu și voie 
bună... în concert! .

10.05 Bananaman (d.a) 10.15 
Alertă pe plajă (s, ep. 10) 11.00 
între prieteni 12.00 Mileniul III 
13.00 Vedeta în papuci 13.30 
Dumnezeu, amantul mamei și fiul 
măcelarului (comedie, Franța) 
15.00 Sandra, prințesa rebelă (s, 
ep. 7) 15.30 Uragan în Paradis (s, 
ep. 9) 16.00 Fotbal: FCM Bacău - 
F.C. Argeș - transmisiune în direct 
18.00 Decepții (s, ep. 4) 20.00 
Izvorul miraculos (f. dramă SUA) 
21.30 A treia planetă sub soare 
22.00 Forța din umbră (f. polițist, 
SUA, 1992) 23.30 Pe apa 
sâmbetei (comedie SUA, 1990)

8.15 Controverse istorice (r) 
9.15 Animal Show (ep. 9, seria a 
lll-a) 9.45 Bananaman (d.a) 10.20 
Mighty Max (ep. 26) 12.00 
Orașele lumii: Saint German 12.30 
Descoperiri (ep. 21) 13.30 
Telemeridiane 14.00 Duminica în 
familie 18.00 Decepții (s, ep. 5) 
19.30 Sparks (f) 20.00 El e 
casnic, ea muncește (comedie, 
SUA) 21.45 Să fii cel mai bun (s, 
ep. 3) 22.45 Fotbal Club la Antena 
1 - talk-show sportiv 0.30 
Aventuri în Africa (f, SUA, 
aventuri)

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 9.55 Prima 
pagină 10.00 Nemuritorul (s/r) 10.45 
Seaquest (s/r) 11.30 Fiica oceanului (s) 
12.55 Știrile PRO TV 13.30 Au râs cu 
toții (co. SUA 1981) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.10 Nano (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Suflet de femeie (s) 
18.00 Fam. Bundy (s) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Chestiunea zilei 18.35 Fam. 
Bundy 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Mireasa însângerată (thriller SUA '91, p. 
III) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, 
ep. 140) 22.45 Știrile PRO TV 23.00 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 23.15 
Highlander (s, ep. 9)

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 
Nemuritorul (s/r) 10.45 Seaquest (s/r)
11.30 Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.30 Bodily Harm (thriller SUA 
’95) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.10 
Nano (s) 17.00 Știrile/PRO TV 17.15 
Suflet de femeie (s) 18.00 Familia Bundy 
(s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Familia Bundy (s)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Melrose Place 
(s, ep. 89) 21.15 Nikita (s, ep. 23) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 141) 
22.45 Știrile PRO TV 23.15 Highlander (s, 
ep. 10)

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Celebri și 
bogați (s/r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.05 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Un alt început (s, ep. 
12) 21.15 Dragostea de mamă 
(dramă SUA 1995) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow) 1.00 
Colpo Grosso (show) 1.30 Știri 2.00 
Starea de veghe (r)

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Celebri și 
bogați (s/r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 18.00 
Celebri și bogați (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15
Contralovitura (s, ep. 16) 21.15 
Poveste despre Vietnam (f. a. SUA 
1986) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow) 1.00 Colpo Grosso 
(show)

9.00 Tânăr și neliniștit! (s/r) 10.00 
Highlander (s/r) 10.45 Seaquest (s/r) 
11.30 Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.30 Beverly Hills (s/r)
14.15 Melrose Place (s/r) 15.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.10 Nano (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Suflet de femeie 
18.00 Fam. Bundy (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 18.35 
Familia Bundy (s) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Ultima frontieră (s, ep. 8)
21.15 Necruțătorul (w. SUA 1992) 
23.00 Știrile PRO TV 23.15 
Chestiunea zilei

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Celebri și 
bogați (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 18.00 
Celebri și bogați (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul Casei (s) 20.15 Atingerea 
îngerilor (s, ep. 35) 21.15 Un preț 
prea mare (dramă SUA 1997) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow) 1.30 Știri 2.00 Starea de 
veghe (talkshow)

8.50 Ciberkidz (s, ep. 6) 9.20 A cincea 
maimuță (dramă, Brazilia 1990) 11.00 
Gillette-lumea sportului 11.30 PRO MO
TOR 12.00 Heights (s, ep. 11) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Dragul de Raymond 
(ep. 2) 13.30 Tom Show (s, ep. 1) 14.00 
Generația PRO 15.00 Echipa mobilă 
15.45 Hercule (ep. 77) 16.45 Conan (s, 
ep. 7) 17.45 PRO Fashion 18.15 
Adevărul gol goluț (ultimul episod) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Vânătoarea lui 
„Octombrie roșu" (thriller, SUA, 1990) 
22.20 Știrile PRO TV 22.35 NYPD BLUE - 
Viață de polițist (f, ep. 47) 23.30 Concert 
Rave 0.00 judecătorul (thriller, SUA, 
1982)

8.00 Apărătorii Galaxiei (d.a) 8.30 
Documentar National Geographic: A 
doua familie 9.00 Inspectorul Gadget 
(d.a) 10.00 Adună-ți gândurile 11.00 
Aventurile lui Rocko (d.a) 11.30 
Pământul: Bătălia Finală (s, ep. 20)
12.30 Eurofotbal - emisiune sportivă
13.30 Automobilism 14.00 Creaturile 
nopții (ep. 2) 15.00 Apărătorii pădurii 
(f. aventură, SUA) 17.00 Zona M - 
emisiune muzicală 18.00 911: Apel de 
urgență (ep. 26) 19.00 Știri 19.45 
Fotografie pe scaunul electric (f, 
acțiune, SUA 1991) 22.00 Centennial 
- Legende din lumea nouă (s) 23.00 
Știri

9.00 Mowgli'(s, ep. 12) 9.30 Super 
Abracadabra 11.00 Doctor în Alaska (s, 
ep. 75) 12.00 Profeții despre trecut 
12.55 Știrile PRC)' TV 13.00 O 

propoziție pe zi - retrospectiva 
săptămânii 13.05 Dragul de Raymond 
(s, ep. 3) 13.30 Tom Show (s, ep. 2) 
14.05 Chestiunea zilei 14.45 Lumea 
filmului 15.15 Capcana de la miezul 
nopții (f, SUA, 1980, thriller) 17.15 Al 
șaptelea cer (s, ep. 36) 18.00 Beverly 
Hills (s, ep. 136) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Made în America (f, SUA, 1993) 
22.00 Cybill (s, ep 28) 22.30 Știrile PRO 
TV 22.45 Procesul etapei

8.30 Documentar National Geographic 
9.00 Inspectorul Gadget (d.a) 9.30 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.00 
Mecanica distractivă (s) 10.30 1999 (s, 
ep. 30) 11.30 Duminică la prânz-talk
show 13.00 Campionatul Mondial de 
Motociclism 14.00 Lumea lui Dave (s, 
ep. 32) 14.30 Față în față la Hollywood 
15.00 Secretele bărbaților irezistibili 
(do) 15.30 în numele iubirii (s, ep. 10) 
16.00 Explorer (do. ep. 4) 17.00 Un alt 
început (s, ep. 21) 18.00 Atingerea 
îngerilor (s, ep. 20/r) 19.00 Știri 19.45 
Lacrimi târzii (f, dramă Marea Britanie, 
1988)21.30 Călătorii în lumi paralele (ep. 
35) 22.30 Nimeni nu e perfect (ep. 35)
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• Solicit "pentru închiriat 
autofrigorifică. Relații la tel. 
094/860873. (6183) '

li >
ÎNCHIRIERI COMEMORĂRI

ANIVERSARI

• De Sfânta Maria un "La multi 
ani cu sănătate" și fericire îi 
urează nașii, familia Diniș 
Gheorghe, Felicia și Felician, 
din Hărțăgani, finei Maria Dobra 
din Băița. (8753)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent apartament 3 
camere. B-dul Decebal. Tel. 
221681, 094 572948 (6134)

• Vând casă cu etaj. Deva, 
str.Matei Corvin, 13 (6130)

• Vând apartament 3 camere, 
semidecomandat, Gojdu, etaj 1. 
Tel. 227245 (6217)

• Vând casă, curte și teren 
arabil în Sîntandrei. Tel. 
217469 sau 094/599643. 
(6168)

• Vând casă și locuri de casă 
satul Săcărâmb, comuna Cer- 
teju de Sus. Tel. 770157 sau 
770840 (7228)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, 2 balcoane, etaj 
1, cu telefon, strada Mărăști, bloc 
24, ap.28. Informații tel. 624868, 
după ora 19. (6185)

• Vând apartament 2 camere, 
central, în Hunedoara, bdul 
Rusca, nr.4, bloc 17, ap.61. 
(9856)

• Vând casă, Orăștie, str. 
Cloșca nr.5. Relații Deva, 
212995. (8586)

• Vând Oltcit Club. Tel. 
214794 (6129)

• Vând Dacia 1310, 1991, 
16.000.000 lei. Băița, nr. 87 
(8754)

• Vând rulotă de vacanță, 
Germania, 6/2 m, înmatriculată, 
Germania 2000, cu toate utili
tățile. Tel. 723406, 092/367386 
(8954)

• Vând Mercedes 200 D Co
bra, în stare bună, cu carte de 
identitate pe persoană fizică, cu 
preț convenabil. Tel* 054/ 
711734 (8957)

• Vând tractor chinezesc, cu 
cabină, 18 CP, fabricație 1998, 
Costești, 130, județul Hune
doara. (8587)

• Vând Ford Tranzit Diesel, 
1988, microbuz 9 locuri, VW 
Diesel, 1982, microbuz 9 locuri 
și Dacia 1300, înmatriculate, cu 
carte de identitate, pe persoană 
fizică. Preț avantajos. Informații 
Hunedoara, str. Victoriei, nr.6, tel. 
054/718145 (8959)

• Vând oțel beton diametrul 
6, 8, 10, 12. Tel. 213637 (9492)

• Vând motocultivator, conge
lator, mașină cusut electrică, 
combină frigorifică. Tel. 212463 
(6132)

• Cumpăr talon ARO 244 
D,talon Dacia 1300. Tel. 054 
648128 (6143)

• Societate comercială vă
oferă cartofi consum, în orice 
cantitate. Preț negociabil.Plata 
în bani sau cupoane. Tel. 094 
602257 (6145)______________

• Vând iapă, mânz și căruță. 
Leșnic nr. 176, tel. 666559 
(61,44)

• Vând compresor industrial, 
în 3 pistoane, nou și mașină 
cusut blănărie, Informații Orăș
tie, tel. 241923 (6146)

• Vând frigider Arctic mic. Tel. 
229164 (6147)

• Vând televizor alb-negru 
Sirius, nou, butoi stejar 120 I, 
nou, piese Dacia 1100, cameră 
combinată "Crișul". Tel. 212988 
(6142)

• Confecționez căldări aramă 
fiert țuică, plata în două rate, 
35000 lei/iitru. Gabor lanoș, 
Dobra, str. Eminescu, nr. 17 
(6203)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), 
video, satelit, 092/368868.(OP)

• Vindem parchet stejar, 
paltin, 95.000, fag, plop, 82.000, 
inclusiv TVA. Orăștie, Mureșului, 
10/11, tel. 241468, după ora 18. 
(8577)

• Vând videocamere Pana
sonic Rx11, Rx70, M3500, 
M9000, M9500, garanție. 069/ 
226067. (9547)

• Vând birou amenajat, dotat 
cu mobilier modern, cu telefon, 
ocupabil imediat, zona Pro
gresul. Informații tel. 230700, 
între orele 16-19. (6186)

• Vând garaj tip Bârcea și un 
loc de garaj, zona Ceangăi 
Deva. Informații tel. 230700, 
între orele 16-19. (6186)

• Vând mașină electrică lipit 
pungi de nylon. Tel. 627492, 
după ora 18. (6187)

• Vând 3 mc dulapi de 6 cm 
grosime x 4 m și 3 mc lemn 
fasonat de 10 și 14x6 și 8 m 
uscate. Informații tel. 215189, 
după ora 16. (6194).

• Vând vitrină frigorifică pentru 
mezeluri, tip Alco, preț 7.500.000. 
Tel. 094/860822 (7230)

• Vând motor, cutie viteză, 
suspensii, planetare, diverse 
pentru autoturism Suzuki 310 și 
Peugeot 204. Tel. 094/601581 
(7229)

dFERTE DE 
SERVICII

• Doriți să câștigați între 100- 
200 000 lei/zi? Sunați la 094/ 
210257 (6158)

• Efectuez transport persoane
Bekescsaba. Tel. 069/222259 
(6157)_______________________

• Angajăm în regim de 
urgență lăcătuși mecanici cu 
experiență în confecții meta
lice ușoare, sudori electrici. Tel. 
233266. (6180)

DIVERSE

• Tratez disfuncții sexuale 
(impotență, ejaculare rapidă), 
consultația gratuită. 01- 
6388406, 092-342628. (OP)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace, prezervative spe
ciale. 01-6376273, 092-342629 
(OP).

PIERDERI

• SC SP Import Export SRL 
Deva anunță pierderea asigu
rării de răspundere civilă obliga
torie, nr. 2286798, eliberată de 
Societatea de Asigurare Astra 
Deva. Se declară nulă. (6148)

• Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Mailat Anamaria. îl 
declar nul.(8959)

• Reamintim tuturor celor 
care l-au cunoscut că astăzi se 
împlinesc 10 ani de la tre
cerea în eternitate a celui care 
a fost un bun soț, fiu, frate și 
cumnat

ALEXANDRU BĂICUȘI
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace! Nu te vom uita nicio
dată suflet nobil și bun ! (6136)

• Soția Monica și fiica Adina 
reamintesc prietenilor și co
legilor că în data de 16 august 
se împlinește un an de la 
trecerea în neființă a celui care 
a fost un neasemuit tată, soț, 
coleg și prieten

profesor PETRU SZEMETHY
(6150)

• Duioase amintiri, lacrimi 
și dor la un an de la trecerea 
în neființă a dragului nostru

FÂRTAT CONSTANTIN 
(COSTICĂ)

Nu te vom uita niciodată! 
Soția Dorina, fiul Remus, nora 
Ileana și nepotul Claudiu. 
Comemorarea și slujba religi
oasă vor avea loc sâmbătă, 15 
august 1998, ora 12, la Cate
drala Sf.Nicolae din Deva. 
(6191)

• La 17 august se împlinește 
un an de când a plecat dintre 
noi minunata soție, mamă 
adevărată

prof. JULA LETIȚIA
Dumnezeu s-o odihnească! 

Nu te vom uita niciodată. Soțul 
Gheorghe,-fiul Ciprian. (8524)

VREMEA
în regiunile din jumătatea- de nord a țării se va produce o 

instabilitate a vremii ce se va manifesta prin descărcări electrice, 
averse de ploaie și intensificări de vânt de scurtă durată.

în aceste zone, maximele vor fi cuprinse intre 24 și 30 grade, 
în restul teritoriului instabilitatea va fi mai redusă și se va mani
festa cu precădere în zonele de deal. Vor fi înnorări temporare, 
averse de ploaie, descărcări electrice și intensificări de vânt de 
scurtă durată, pe alocuri în zonele de deal și izolat în rest. în 
aceste regiuni, la amiază vor fi temperaturi cuprinse între 29 și 33 
de grade. Temperaturile minime se vor încadra, la nivelul întregii 
țări, între 12 și 22 grade.

1 dolar SUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi
1 liră sterlină
1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

13 AUGUST
8718 lei
4880 lei
5990 lei

14185 lei
5861 lei
1456 lei
495 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale so
cietăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața va
lutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

NUTRIENTUU
VINDE 

din producție proprie 

Pui 
alitatea I 

Greutate medie 
/ 1,3-1,5 kg

la prețul de 15.000 lei/kg

Carcasă și

Toate preferințele dus. legate de
PHILIPS PHILIPS

preparatei 
din porc

Căutăm distribuitori de nutrețuri 
concentrate și concentrate furajere 

Informații la tel: 059-370.603;
059/370.572; 059-453.051

. IMPORTATOR AUTORIZAT ÎN ROMÂNIA

Deva, Bd. Decebal, bl.R, parter
Tel. 004.054.222999 Fax: 004.054.222999

RAPORT DE TRANZACȚIONARE DIN DATA 
DE 12.08.1998 PENTRU SOCIETY 

COMERCIALE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA
V

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Comentariu de piață RASDAQ
Indicele RASDAQ compozit a suferit o depreciere puternică, 

în special împotriva scăderii prețurilor celor mai tranzacționate 
acțiuni din piață.

"CASIAL” Deva: cursul acțiunilor CASIAL a atins miercuri 
pragul psihologic de 2000 lei/acțiune, datbrită apariției la vânzare 
a unor ordine cu cantități foarte mari cu acțiuni CASIAL. îmchiderea 
ședinței a găsit acțiunile CASIAL la cel mai jos nivel înregistrat în 
ultimele luni.

SVM Active Internațional 
A gent de valori mobiliare 

Marcela LOViȘTE

S//WSOL SOCIETATE PREȚMIN. PREȚMAX. VARIAȚIE %
CPL CARMETAPLAST 7550 lei/acț. 7550 lei/act 0
CON CONDOR DEVA 0 0 0

PIAȚA EXTRABURSIERĂ RASDAQ
SIMBOL SOCIETATE PREȚMIN. PREȚMAX. VARIAȚIE %
ALIE ALIMENTARA HD. 2100 lei/acț. 2200 lei/acț. +3,13
ARDL ARDEALUL HD. 0 0 0
CSIA CASIAL DEVA 2000 lel/acț. 2400 lel/acț. -6,83
COEN COMALIMENTARA 0 0 0
DECE DECEBAL DEVA 0 0 0
HABE HABER HAȚEG 170 lei/acț 170 lei/acț 0
MARN MARMOSIM 1500 lei/acț. 2000 lei/acț. -0,26

MERCUR - CORVINEX 0 0 0
METALUL 0 0 0

PANC PANICOR HD. 320 lei/acț. 320 lei/acț. +3,23
SIDG SIDERURGICA 2300 lei/acț. 2400 lei/acț. -9,28
ULPI ULPIA DEVA 900 lei/acț. 900 lei/acț. -9,40

de Acasă 18.45 Din toată inima 
(s) 19.30 D a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: crimă! 

Luni 17 august (s/r) 22.30 Front Page (co. SUA
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 Ver- ’74)

diet: crimă! (s/r) 9.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 10.30 Dragoste și Vineri 21 august 
putere (s/r) 11.15 Marielena (s/r) 8.00 Omul mării (s/r) 8.45 Ver- 
12.00 Din toată inima (s/r) 13.30 diet: crimă! (s/r) 9.45 Misterioasa 
Matlock (s/r) 14.30 Singurătatea doamnă (s/r) 10.30 Dragoste și 
celor curajoși (f/r) 16.00 Omul putere (s/r) 11.15 Marielena (s/r) 
mării (s) 17.00 Marielena (s) 12.00 Din toată inima (s/r) 13.30 
17.45 Din toată inima (s) 18.30 Matlock (s/r) 14.15 Front Page (f/ 
Concursul de Acasă 18.45 Din r) J6.00 Omul mării («, ep. 104) 
toată inima (s) 19.30 D.a. 20.00 17.oo Marielena (s, ep. 195) 
Dragoste și putere (s) 20.45 Mis- 17.45 Din toată inima (s, ep. 153) 
terioasa doamnă (s) 21.30 Ver- 18.30 Concursul de Acasă 18.45 
diet: crimă! (s/r) 22.30 Ghici cine Din toată inima (s, ep. 154) 19.30 
vine la cină (co. SUA 1967) D.a. 20.00 Louie (d.a) 20.30 Sport 

22.30 Artista, dolarii și ardelenii
Marți 18 august (w. România 1979) 0.00 Matlock
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 Ver- (s, ep. 29)

diet: crimă! (s/r) 9.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 10.30 Dragoste și Sâmbătă 22 august 
putere (s/r) 11.15 Marielena (s/r) 8.00 Omul mării (r) 8.45 Miste- 
12.00 Din toată inima (s/r) 13.30 rioasa doamnă (r) 10.30 Dra- 
Ghici cine vine la cină (s/r) 16.00 goste și putere (r) 11.15 Mari- 
Omul mării (s) 17.00 Marielena (s) elena (r) 12.00 Din toată inima (r) 
17.45 Din toată inima (s) 18.30 13.30 Matlock (r) 14.15 Cinema- 
Concursul de Acasă 18.45 Din teca de Acasă: Artista, dolarii și 
toată inima (s) 19.30 D.a. 20.00 ardelenii (r) 15.30 Omul mării (ep. 
Dragoste și putere (s) 20.45 Mis- 105 și 106) 17.00 Marielena (s, 
terioasa doamnă (s) 21.30 Ver- ep. 196) 17.45 Din toată inima (s, 
diet: crimă! (s/r)22.30 Le Mariage ep. 155) 18.30 Concursul de 
du siecle (co. Franța 1985) Acasă 18.45 Din toată inima (s, 

ep. 156) 19.30 Casper (d.a, ep.
Miercuri 19 august 15) 20.00 Dragoste și putere (s,
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 Ver- ep. 152) 20.45 Misterioasa doam- 

dict: crimă! (s/r) 9.45 Misterioasa nă (s, ep. 15) 21.30 Verdict: Cri- 
doamnă (s/r) 10.30 Dragoste și mă! (ep. 93) 22.30 Moara cu no- 
putere (s/r) 11.15 Marielena (s/r) roc 0.30 Matlock (ep. 30) 
12.00 Din toată inima (s/r) 13.30
Matlock (s/r) 16.00 Omul mării (s) Duminică 23 august 
17.00 Marielena (s) 17.45 Din 9.30 Sport la minut-știri sportive 
toată inima (s) 18.30 Concursul 9.45 Oxigen 10.00 Role Connex 
de Acasă 18.45 Din toată inima 10.20 Sport extrem 10.35 Arte 
(s) 19.30 D.a. 20.00 Dragoste și marțiale 11.00 Motor Sport Ma- 
putere (s) 20.45 Misterioasa gazjn 11.25 Raliu 11.45 Volei 
doamnă (s) 21.30 Verdict: crimă! Costinești 12.00 WNBA Action 
(s/r) 22.30 Man from del Rio (w. 12.30 Baschet NBA: finale celebre 
SUA 1956) 13.35 Rugby feminin 14.00 For

mula 1 - Review 15.00 Volei 15.30
Joi 20 august Rugby - turneul celor trei Națiuni
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 Ver- 16.30 FIFA Magazin 17.00 Jocurile 

diet: crimă! (s/r) 9.45 Misterioasa Bunăvoinței 18.45 Retrospectiva 
doamnă (s/r) 10.30 Dragoste și sportivă a săptămânii 19.00 Faza 
putere (s/r) 11.15 Marielena (s/r) zilei 19.15 Sport la minut 19.30 
12.00 Din toată inima (s/r) 13.30 Casper (d.a., ep. 16) 20.00 
Matlock (s/r) 14.00 Man from del Lawrence al Arabiei (f, Anglia, 
Rio (f/r) 16.00 Omul mării (s) 1962)21.30 Danielle Steel’s: Biju- 
17.00 Marielena (s) 17.45 Din terii (f, dragoste, SUA, 1992)23.40 
toată inima (s) 18.30 Concursul Copiii solari (f, SUA 1986)

ACASĂ
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E.M. Coranda-Certej
Sărbătorirea ZileiMineruluiofieră sindicatului 

dt 6a E.M. Coranda-Certe plăcutulprilep de a 

adresa tuturor salariaților din cadru! exploatării, 

din carieră f/filotație, cele mai riilduroase 

fielicitări, însoțite de arări de bine, sănătate ți 
fiericire/ Noroc ban/

Cornel Vrabie, lider< ___________ ’ >
f~ . . ...................... \

E.M. Deva
De Ziua Minerului Consiliul de conducere al 

Sindicatului liber "Decebal" E.M. Dev-a transmite 
sa6ariați6or, fiamiliilor acestora sănătate ți 
fiericire. De asemenea, dorește marii fiami6ii a 
lucrătorilor din subteran rremuri mai bune ți 
împlinirea tuturor dorințelor.

Noroc bun/
Președinte, 

Nicoiae Ciocan
«

E.M. Vetefr
Ziua Minerului, ce o sărbătorim sâmbătă, 15

auțpust 1998, tțe ofieri ocazia de a adresa, ți pe 
această cale, fielicitările sindicatului ți ale 
conducerii E.M. Vetel tuturor minerilor din Vețel, 
l/orța, muncitorilor de !a suprafiați ți de la Nzina 
de preparare, fiancționarilor, precum ți urarea 
noastră de multă putere de muncă, sănătate ți
fiericire alături de cei drațpi ți apropiați.

Nicoiae Bar, lider

Băuturi răcoritoare carbogazoase în butelii de plastic de 0,25; 0,5; 1,5 și 2 litri 

SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL 
angajează pentru punctele de lucru din Deva și 
Hunedoara:

MERCHANDISER!
Condiții: - studii medii sau superioare

- garanție materială
- experiență în domeniu
- c,arnet de conducere categoria B 

Informații la sediul firmei din Deva, str.
Apuseni, nr. 2 sau la telefoanele: 092.231.523, 
092.734.820.

S.C. COMAT DEVA SA
Puteți obține, în cele mai avantajoase 
condiții, ȚIGLĂ CERAMICĂ, import 

Yugoslavia, de la COMAT DEVA S.A.
Informații suplimentare vă sunt oferite la 
sediul firmei din Deva, str. Depozitelor, 

nr. 5 sau la
telefon 054-233137, interior 148.

Societate Româno-Austriacă
“S.C. Multistar Prod Adeplast”

■ SRL Oradea, vinde prin depozitul din Deva, 
str. Horea, nr. 61, en-gros și en-detail, la

- prețuri de fabricație, următoarele produse:
|0 Adezivi pentru gresie și faianță - 

37.5OOIei/25 kg.
0 Chit pentru rosturi alb și color - 

24.000 lei/5 kg
0 Mortar antiigrasie - 40.000 lei/25 kg 
0 Superglet de ipsos -16.000 lei/5 kg
0 Mortar super pentru tencuieli - 27.500 

. lei/25 kg
Alte produse pentru finisaje interioare și

■ exterioare.
Prețurile nu includ TVA
Relații la tel. 054/231142 sau la adresa de 

mai sus.

Grupul de firme "EUROPHARM" anga- 
jează cu carte de muncă, pentru funcția de 
REPREZENTANT MEDICAL, medici cu 
stagiatura sau rezidentiatul (preferabil în• 
medicina generală) efectuate.

Se au în vedere medici cu domiciliul în 
zona Deva, cunoscători ai limbii engleze, 
posesori de permis de conducere categ. B, 
vârsta max. 30 ani, cu disponibilități pentru 
activitatea de promovare a medicamentelor.

Pentru detalii adresați-vă Ia tel: 092/ 
604149: 092/379170: 092/383714, Până la 20 
august 1998, între orele 9-12 și 18-21.

Penitenciarul Deva
Caută societate economică cu activitate de croitorie 

pentru confecționarea de costume militare. 
Doritorii se vor adresa la sediul unității 

din str. Sîntuhalm, nr.l. 
Termen - 25 august 1998.

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie -
tel/fax 054-24.79.78, 24.75.00, tel: 054-24.12.96

Electrocasnice:
1X1 aspiratoare,
E cafetiere,
E filtre,
13 hote,
B mașini spălat vase

Arcopal și Cristal Franța

Centrale termice pe gaz și calorifere 
< rjr cu plata în 24 de rate și avans 0, 

prin magazinul CENTRAL Orăștie
tel: 054-24.74.96.

Prețuri MINIME doar la PROTEUS IMPEX SRL Ofăștie.
Depozitul de materiale de 

construcții
Str. M. Eminescu, nr.48 - fosta IPL, tel: 054/232715

Oferta săptămânii
® ciment ® var ® ipsos ® ciment alb ® cuie 

® aracet ® carton bitumat ® bitum ® cherestea 
® vopsea lavabilă ® țiglă ® vopsea ulei

® feronerie uși și geamuri ® mozaic ® praf piatră 
® plasă gard neagră și zincată ® sârmă ghimpată 

® plasă Rabitz ® faianță ® gresie 
® cărămidă de sticlă ® cărămidă normală

® plăci azbociment ® tablă Lindab 
® adezivi faianță și gresie etc.

PRIN ATELIERUL PROPRIU EXECUTĂM 
ORICE COMENZI DE TÂMPLĂRIE.

ABONAMENTUL IA "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră, IAR ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA SEPTEMBRIE 
ESTE DE 9500 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘ
TALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA 
"CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ, la 
factorii poștali, la firma RODIPET, în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

MONDO - TRADE S.R.L.
ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA 

URMĂTOARELOR POSTURI
la depozitul teritorial DEVA

cu profil de vânzări lubrifianți, cosmetice, accesorii și piese auto:

DIRECTOR PUNCT DE LUCRU - cu următoarele condiții: 
E domiciliu stabil în Deva;
E posesor carnet de conducere cat. B;
E studii superioare;
E vârsta între 25 - 35 ani.

Autoturism de serviciu la dispoziție.

AGENȚI COMERCIALI - cu următoarele condiții:
E studii medii;
E posesor carnet de conducere cat.B;
E avantajați cei cu cursuri de marketing.

Condiții de salarizare avantajoase, in funcție ae realizări. ■
DORITORII SUNT RUGAȚI SĂ DEPUNĂ

✓ CERERE SCRISĂ DE MÂNĂ;
S CURRICULUM VITAE;
/ COPIE DUPĂ ULTIMA DIPLOMĂ DE STUDII.

LA SEDIUL FIRMEI: Deva, str. Sântuhalrn, nr 71D.
Informații suplimentare la telefon 233319, între orele 9 -16.



MR AVANS ZER0 I

n* Cumpărătorii tlU trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc,contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc 
X»_________ <  •_ v •» I V (IO/   ____ ? Ir.■I Cea mai mică dobândă (3,9% pe lună) numai la soldul rămas._____________._____________________________________________________-y

O TELEVIZOARE COLOR • RADIOCASETOFOANE ȘI COMBINE MUZICALE •FRIGIDERE, CONGELATOARE, VITRINE ȘI COMBINE FRIGORIFICE 

• MAȘINI DE SPĂLAT» ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI • BOILERE ELECTRICE «VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE
• ASPIRATOARE» MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE •STORCĂTOARE DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE... «ȘI MULTE ALTELE III

Calculatoare (PC) în orice configurație!!! PENTIUM 233,300,400 MHz..., AMD, CYRIX,...

Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme

*'NEl'* Whirfp4oiM 0 mdesit
SATU MARE

NUMAI
PRIN

ÎNTOTDEAUNA CU UN PAS IN FATA t
Magazine în jud. Hunedoara:

7^' DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 213222
ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

AGVPS din România
Asociația Județeană a Vânătorilor și 
Pescarilor Sportivi Hunedoara

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR 
VÂNĂTORI Șl PESCARI

în legătură cu articolele apărute în presă în 

ultima perioadă privind o pretinsă nerecunoaștere a 
AGVPS din România de către MAPPM ținem să 
facem următoarele precizări:

1. Actuala conducere a MAPPM recunoaște 
constituirea, existența și funcționarea legală a 
AGVPS din România, considerând că, după 
Congresul extraordinar din 31.07.1998, nu mai pot 
perșii" nici un fel de discuții contradictorii în 

acu- a chestiune; mai muie decât atât MAPPM a dat 
aviz favorabil pentru înscrierea AGVPS în Registrul 
special al persoanelor juridice de drept privat.

2. MAPPM a recunoscut și până acum AGVPS din 
România și organizațiile afiliate la aceasta, dovada, 
în acest sens, constituind-o corespondența și 
discuțiile oficiale purtate, sarcinile trasate în limita 
și spiritul legii, confirmarea delegaților și asociațiilor 
afiliate la Consiliul Național de Vânătoare, prezența 
miniștrilor la lucrările congreselor extraordinare etc.

3. Niciodată, sub nici un motiv, conducerea 
MAPPM nu a inițiat ingerințe în probleme interne 
ale AGVPS și cu atât mai puțin în privința alegerii 
conducerii asociației generale.

Considerăm că orice controverse pe această temă 
sunt de acum neavenite, creând falsa impresie de 
antrenare a lumii vânătorești în dispute politice. (P)

Președinte executiv, dr. ing. N. Selaru

SCCIOCÎRLIfl SRL. Deva
_ ___________ Executăm lucrări de:____________

✓ vopsitorie și zugrăveli; ✓ montat faianță și gresie;
✓ tâmplărțe și dulgherie; ✓ tencuieli și finisaje;

✓ montaj, întreținere și reparații 
la instalații electrice, sanitare și încălzire.

Prețuri rezonabile, calitate garantată, servicii ireproșabile,

Tel. 227479.

SC. HABER
INTERNATIONAL

f

SA. Hațeg
Angajează

□ sudori (în inox-argon);
□ sef manevra;
□ manevrant.

Condiții: bârbati, vârsta maxima 
35 ani, salariu negociabil.

Cei interesați sunt rugați să se pre
zinte până la data de 20.08.1998 la 
sediul societății S.C. HABER INTER
NAȚIONAL 5. A. Hațeg, str. 
Progresului, nr.59.

Informații suplimentare la tel: 
770540sau 777765.

■ ă)

Lansare de carte
Vineri, 14 august, Rețeaua 

Librăriilor "Bibliofor", respectiv 
Librăria "Gheorghe Lazăr" din 
Deva, organizează o dublă 
lansare de carte, începând cu 
ora 16,00. Consilierul prezi
dențial Gabriel I.Năstase este

autorul care va fi prezent la 
Deva cu ultimele sale apariții 
editoriale: o biografie a mare
lui inventator Ion Bagan și lu
crarea intitulată "Termodina
mica sistemelor energo-infor- 
maționăle". (G.S.)

r n
I Cine acordă ajutor pentru îngrijirea 

gospodăriei?
, Printr-o scrisoare sosită pe 
■ adresa redacției, dna Viorica 
| Cioara, din satul Bretea Strei, 
| corn. Bretea Română, nr.63, judă- 
J țul Hunedoara, ne roagă să fa- 
I cern cunoscută dorința dum

I 
I
I
I
I
I
I

neaei. Pe această cale, autoa
rea scrisorii solicită ajutor din 
partea unei femei în vârstă de 
până la 60 de ani, fără obligații 
familiale, pentru îngrijirea gospo
dăriei și familiei. (Cr.C.)

L J

---------------------------------------- ---------------

Piața de capital 
stabilește zilnic noi 
recorduri negative

Piața de capital își accen
tuează scăderea la nivelul pre
țurilor, iar brokerii se arată re
semnați, pentru că posibilitatea 
ca această tendință să se men
țină este cu mult mai mare decât 
cea a unei reveniri.

"Trendul pieței este de scă
dere și cred că o s-o țină tot așa 
și în perioada următoare", a a- 
preciat Elena Popescu, brokerul 
societății Bucharest Investment 
Group (BIG).

La Bursa de Valori, indicii 
bursieri au pierdut 2,93% la cele 
mai lichide zece societăți și 
2,29% la nivelul întregii piețe. 
Chiar dacă valoarea tranzacțiilor 
a urcat la 4,4 miliarde lei de la 1,8 
miliarde lei, acest lucru s-a dato
rat unor tranzacții cu pachete 
mai mari de acțiuni la Alro și 
Terapia.

"Alro și Terapia s-au bucu
rat de un interes constant în 
rândul investitorilor tot timpul, 
deci ele pot fi considerate ex
cepțiile pieței", a spus Elena Po
pescu. Nici aceste societăți nu 
oferă, însă, garanții că se vor 
putea sustrage trendului general 
al pieței.

Dacă s-ar face abstracție 
de tranzacțiile mai mari de la 
aceste două societăți, valoarea 
totală a pieței a fost, miercuri, la 
același nivel redus ca în ultimele 
ședințe.

Celelalte acțiuni nu au avut 
aceeași soartă, chiar cele mai 
bune acțiuni de pe piață suferind 
scăderi importante. Arctic a că
zut cu 11%, Policolor cu 3%, 
Antibiotice cu 5%, Elcond cu 
6%,'Automobile Dacia cu 5%, 
Imsat cu 5%.

“Pe piață acum sunt blocuri 
de acțiuni la vânzare care se 
pare că nu-și găsesc cumpă
rători și atunci vânzătorii sunt 
nevoiți să le dea prețul pieței, atât 
cât este el", a menționat bro
kerul de la BIG.

Deși la prima vedere oricine 
ar spune că piața a scăzut prea 
mult atât din punctul de vedere al 
prețurilor, cât și al tranzacțiilor,, 
brokerii înclină să creadă că mai 
este loc de scădere. "N-ar fi sur
prinzător ca piața să mai scadă”, 
a afirmat Toni Dumitrescu, bro
kerul societății ABN Amro Secu
rities Romania, filială a grupului 
financiar olandez ABN Amro.

Totuși, brokerii evită să ofe
re prognoze privind evoluția indi
cilor sau a acțiunilor, dar opinia 
generală este că nu va fi bine 
deloc. "Piața o să se mențină în 
această amorțeală, cu prețuri în 
scădere și volume mici de tran
zacționare”, a opinat Toni Du
mitrescu.

întrebarea cea mai frecven
tă în rândul operatorilor de pe 
piață nu este cât va mai putea 
scădea piața, ci până când va 
ține această situație. Iar răs
punsul cel mai general este că 
această situație va ține atâta 
vreme cât autoritățile nu vor o- 
feri ceva real în privința priva
tizării, a reformei și atâta vreme 
cât situația economică nu va da 
semne de îmbunătățire.

"Rondurile de investiții pre
feră să investească pe baza u- 
nor rezultate concrete, nu nu
mai pe baza unor programe de 
reformă și de privatizare opti
miste”, a apreciat brokerul de la 
ABN Amro. (MEDIAFAX)


