
Conflictul de muncă Liga Sindicatelor Miniere 
Valea Jiuluiadministrația R.A.H. neconciliat

Ieri, la Deva, a avut loc o primă întâlnire între 
reprezentanții administrației R.A.H. și cei ai Ligii 
Sindicatelor Miniere "Valea Jiului" afiliată Confe
derației Sindicatelor Miniere din România. Delegația 
R.A.H. a fost condusă de dl ec. Dan Blendea, 
directorul economic al R.A.H. iar cea sindicală de 
președintele ligii, dl Miron Cozma. întrevederea a 
fost mediată de reprezentantul Ministerului Muncii 
și Protecției Sociale în persoana dlui loan Lupșa, 
director general adjunct al D.G.M.P.S. Hunedoara. 
Scopul ei a fost concilierea conflictului de muncă 
amorsat de liga sindicală nemulțumită de întârzierile 
ce se fac simțite la plata drepturilor salariale ale 
minerilor și muncitorilor din întreprinderile "satelit" 
ale regiei (UMIROM, UPSRUEEM, etc.). Conform 
celor declarate de sindicaliști, o parte din lucrătorii 
minieri au fost amânați la plata salariilor cu cca. 10 

zile, în timp ce muncitorii de la UPSRUEEM nu și-au 
primit salariile din 6 august a.c., ceea ce constituie 
cea mai mare întârziere înregistrată până acum în 
Valea Jiului la plata salariilor. Reprezentanții regiei 
au garantat că în cel mult două zile R.A.H. va fi în 
măsură, prin deblocarea subvenției de la buget și 
prin credite bancare, să achite toate restanțele la 
plata drepturilor salariale. Sindicatele n-au fost 
mulțumite de această formulă cerând semnarea 
unui protocol cu regia prin care aceasta să ofere 
garanții ferme că situația nu se va mai repeta în 
viitor. Ca urmare,, cum reprezentanții R.A.H. n-au 
fost în măsură să ofere astfel de garanții, sin
dicaliștii și-au rezervat dreptul de a nu închide 
conflictul de muncă, o nouă rundă de negocieri 
fiind planificată pentru data de 8 septembrie a.c. 
(A.S.)

Zestrea tehnică se înnoiește
Constructorii hidroenergeticieni de la Su

cursala Râu Mare-Retezat, din cadrul S.C. "Hidro- 
construcția" S.A. București, realizează în acest an 
un volum de lucrări de aproape 80 de miliarde de 
lei, dispersate în mai multe zone ale județului și în 
afara sa - în Brașov și Pitești.

Importanța și dificultatea unor obiective re
clamă, pe lângă meseriași iscusiți, și o dotare 
tehnică pe măsură. Ca urmare, parcul auto și 
utilajele terasiere ale Sucursalei au fost aduse la 
parametri optimi de funcționare, fiind permanent în 
stare activă. Excavatoarele, trailerele, autocis
ternele, peridocurile, basculantele, grupurile auto
gene, acumulatorii, sculele și uneltele nu cunosc 
starea "rece", aflându-se pe mâini bune, continuu 
în exercițiu. De curând, dotarea tehnică a Su
cursalei a fost completată cu două malaxoare noi,

un excavator Caterpillar multifuncțional de ultimă 
"modă", o pompă Puzmeister pentru betonare, 
care sporesc randamentele în muncă ale 
constructorilor.

Hidroenergeticienii își pregătesc 
schimbul de mâine

Conducerea Sucursalei Râu Mare -Retezat se 
preocupă consecvent de pregătirea forței de 
muncă pentru a răspunde exigențelor calitative 
sporite la obiectivele pe care le realizează. îm
preună cu Oficiul județean de Forță de Muncă și 
Șomaj, de la începutul acestui an aici au fost 
organizate trei cursuri de calificare, cuprinzând 
câte 15-25 de cursanți, în meseriile de mecanici, 
zidari și zugravi vopsitori. Un alt curs - al patrulea 
- se încheie la sfârșitul acestei săptămâni și va 
trimite pe șantiere 22 de muncitori dulgheri. (D.G.)
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• Ghidul către un grup de turiști:
- în această cetate a fost arsă de vie ultima 

I vrăjitoare.
1 - Greșeală! - oftează un turist uitându-se la
i nevastă-sa...

r
Trofeul Fair Pla^ la Certej

Sâmbătă, 5 septembrie 
a.c., pe stadionul din Cer
tej, Federația Română de 
Fotbal, reprezentată prin 
domnul profesor Corneliu 
Costinescu, membru în 
Comitetul Executiv al F.R. 
Fotbal, va înmâna trofeul

fair play asociației sportive 
Minerul Certej care a ocupat 
locul I în ediția 1997-1998 - 
divizia C - seria a lll-a, pentru 
organizarea în condiții exce
lente a jocurilor, disciplina 
jucătorilor și sportivitatea pu
blicului spectator.

- '

UNIJ-I ARDELEAN, 
UNUI MOLDOVEAN
SI ALTUI

Vajnici adversari înainte de 
1996, PNȚCD și PD au fost con
damnate să trăiască împreună 
după alegerile de acum doi ani, 
când electoratul le-a acordat 
încredere, trimițându-le să ges
tioneze treburile țării, ca pioni 
principali, alături de PNL, PSDR 
și UDMR. Cum însă nu-i animau 
aceleași gân
duri, fiecare 
având idei 
proprii și acțio
nând contrar 
opțiunii celui
lalt, era de aș
teptat ca lo
godna să fie una de conveniență, 
bazată nu pe iubire, ci pe inte
rese, cu momente de încordare și 
adversitate. Și n-au fost puține 
șicanele pe care și le-au făcut 
reciproc, acuzațiile pentru stări 
de lucruri mai mult sau mai puțin 
importante, cu urmări negative 
asupra programului de guver
nare, a situației generale a țării.

Atacurile concertate ale pe- 
diștilor asupra colegilor de coa
liție, de la PNȚCD, îndeosebi a 
primului ministru Victor Ciorbea, 
au culminat cu înlocuirea din 
funcție a acestuia în urmă cu 
cinci luni de zile. Durere mare 
pentru fostul premier și pentru 
ceilalți colegi ai lui detronați de 
portofoliile ministeriale de însuși 
colegul lor Radu Vasile, care a 
.......... .......... ............ —

WEST BANK DEVA
acordă dobânzi atractive la depozitele 

în lei persoanelor fizice, după cum 
umiează:

X la 30 de zile - 40 % pe an 
X Ia 90 de zile - 42% pe an

Informații suplimentare la telefoanele 

234480 și 234481.
x_________________________________ ___________________/

preluat hățurile Guvernului. 
Agreat de liderii PD și susținut în 
demersurile sale, se părea că 
Radu Vasile e pus pe fapte mari. 
Numai că el a slăbit repede frâ- 
iele, promisiunile au rămas și la 
el pe hârtie, miniștrii "lucrându- 
se" în voie între ei. Țărăniștii au 
pornit un val de demisii ale unor 

reprezentanți ai 
PD, și îi cam ca
ută la dosare, 
aceștia au fugit 
cu pâra la împă
ratul, fiecare și-a 
ascuțit iatagane
le și dă-i din nou 

la luptă între ei. Ce grijă pentru 
soarta țării? Ce eforturi pentru 
mai binele oamenilor care i-au pus 
în pâine la cele mai înalte niveluri? 
Ce consens pentru buget și priva
tizare? Pe ei îi preocupă chel
tuirea banilor pe elicoptere sofis
ticate, restituirea pădurilor și a 
pământului în cote care depășesc 
suprafețele reale existente, îi 
interesează cine ar trebui să 
conducă silvicultura și chiolha
nurile din sector, cum să facă să- 
i sporească prerogativele Gărzii 
Financiare - acordându-i drepturi 
de cercetare penală -, îi roade 
invidia că unii au mai multă influ
ență și putere decât ceilalți.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

“Se pare că ministerul 
nostru este foarte 

sărac..”
Am abordat mai puțin - în 

discuția cu dl doctor Emil Cri- 
șan - problema "medicului de 
familie", dumnealui având păre
rea că "această chestiune este 
de început. Ce va fi, vom vedea".

Raza de activitate a medi
cului este în comuna Densuș, 
cu șapte sate, care se întinde 
pe o suprafață de 44 km2. 
"Există câteva case la distanță 
foarte mare de sediul dispen
sarului - până la 28 de km, de
plasările le fac deci mai greoi.

Târgurile din luna septembrie
în luna septembrie a.c. târgurile din județul nostru se desfășoară 

după următorul program: Hațeg (data de 5 pentru animale și 8 pentru 
mărfuri), Brad, Geoagiu și Dobra (8-animale și mărfuri), Simeria, 
Băița și Călan (14-animale și mărfuri), Băcia (19-animale și mărfuri), 
Rapoltu Mare (11-animale și 26-mărfuri), Ilia (29-animale și mărfuri).

în celelalte localități târgurile au loc la datele tradiționale 
^convenite. (N.T.)____________________________________________

La ce trebuie să ne așteptăm?
Până nu de mult energia ter

mică pentru populație, atât pen
tru încălzirea locuințelor cât și 
pentru prepararea apei calde 
menajere, era taxată de pres
tatorii de servicii de gospodărie 
locativă după Hotărârea nr.239/ 
1997 a Guvernului României, cu 
87000 de lei/gigacalorie.

Potrivit tarifelor aprobate de 
Oficiul concurenței regiile și so
cietățile comerciale cu activitate 
de prestații de termoficare din 
cele 13 municipii și orașe ale 
județului nostru, acestea includ 
și subvenția abordată de stat. 
Ele sunt diferite de la localitate 
la localitate, funcție de tehno
logia de producere a agentului 
termic primar, de combustibilul 
întrebuințat în cazul centralelor 
termice de cartier, de cheltuielile 
cu distribuția pe care le face 
prestatorul.

Pentru populație ele pendu
lează între 121608 lei/Gcal și 
99791 lei în cazul orașelor ter- 
moficate de la surse centralizate 

Uneori cu mașina proprie, dar 
și cu șareta și calul pe care le 
are dispensarul pentru aceste 
deplasări" - spunea.

- Dotarea cum o consi
derați?

- Relativ bună. Mult mai bună 
decât a altor dispensare comu
nale, pentru că am făcut parte 
dintre dispensarele pe care le-a

Convorbire realizată de 
___________ Estera SÎNA

(Continuare în pag. 2)

cum e cazul la Deva, Brad, Petro
șani, Hunedoara, Lupeni, Vulcan și 
Aninoasa sau, acolo unde agentul 
termic primar se prepară în 
centrale de cartier, având drept 
combustibil gazul metan cum e 
cazul la Orăștie și Călan sau gaze 
naturale și combustibil lichid cum e 
cazul la Hațeg și Simeria.

într-un număr trecut al zia
rului, sub titlul "Tarife", am încercat 
să dezvăluim cititorului legătura 
dintre acestea și manageriatul 
unității prestatoare, deci nu vom 
mai reveni la aceasta.

în rândurile de față am adus 
în discuție problema subvenției. în 
funcție de cele expuse mai sus, 
ea e diferită ca grad de mărime a 
sumei alocate pe gigacalorie de la 
situație la situație.

La Deva ea se ridica până de 
curând la 30708 lei/Gcal, la Hune
doara - 12791 lei, la Călan - 
10630, la Petroșani - 34608, la 
Brad - 22800. La Orăștie lucrurile 
se schimbă. Gigacaloria se reali
zează cu o economie de 4500 de

începând cu data de 1 septembrie 1998
BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR S.A.

Sucursala Deva 
Vinde la valoarea nominală 

"CERTIFICATELE DE DEPOZIT PENTRU 
CREDINCIOȘI"

cu o DOBÂNDĂ FIXĂ de 42% pe an.
Durata emisiunii este cuprinsă între 1 septembrie -1 octombrie 1998.

V ■- —. 

lei pe unitate. La Călan în aceleași 
condiții de combustibil e nevoie 
de o subvenție de 10630 lei.

Situația se complică la Hațeg 
și Simeria unde gigacaloria pro
dusă în centrale pe combustibil 
lichid este subvenționată cu 
167660 lei respectiv 182180 lei.

Dacă Hațegul mai diminuează 
subvenția realizând în centralele 
pe gaze naturale o economie de 
15700 lei/Gcal, Simeria are nevoie 
de subvenție și la centralele pe 
gaz metan.

Este însă aceasta singura 
formă de subvenționare a popu
lației pentru energia termică? Nu, 
categoric. în toate orașele și muni
cipiile enumerate tariful pe giga
calorie pentru agenții economici și 
instituții este total diferit și, cu trei 
excepții - Petrila și Uricani și par
țial Simeria, la combustibilul lichid, 
mult mai mari. Avem de-a face, 
evident, cu subvenția încrucișată 
căreia ministrul Industriilor și Co
merțului - Radu Berceanu - i-a 
declarat deschis război. S-a înce

put cu egalizarea tarifului la 
energia electrică atât pentru po
pulație cât și pentru agenții eco
nomici. îl va continua sigur cu 
armonizarea tarifului la gazul 
metan așa că tarifele pentru 
energia termică nu vor mai pu
tea masca multă vreme această 
formă încrucișată de subven
ționare a populației.

Pentru a ști la ce ne putem 
aștepta vom arăta că diferența 
de tarif pentru gigacalorie la 
agenții economici și instituții față 
de populație este de plus 68897 
lei la Deva, 68650 lei la Hune
doara, 64897 lei la Petroșani, 
58145 lei la Brad, 87760 lei la 
Călan, 90220 lei la Orăștie și 
așa mai departe. Cam în jurul 
cifrelor reprezentând tarifele la 
care sunt taxați agenții econo
mici se va situa efortul financiar 
pe care va trebui să-l facă po
pulația în viitorul apropiat pentru 
plata energiei termice.

ion CiOCLEi
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UNU-I ARDELEAN, UNU-I
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ROMAN
(Urmare din pag: 1)

în pauzele din vacanță, la 
cursurile politice, în discuțiile cu 
cetățenii, aliații, înverșunați și 
împătimiți cum ne-au obișnuit nu 
de azi, de ieri, au aruncat din 
nou, violent, cu fumigene unii în 
alții. Petre Roman a luat mâna și 
de pe Radu Vasile, acuzându-l, 
ca și pe Victor Ciorbea, de len- 
toarea reformei, gândindu-se 
chiar la retragerea sprijinului 
politic acordat acestuia, încât 

'partidul său să iasă imaculat și 
din această perioadă critică 
pentru țară, în timp ce Traian 
Băsescu a declarat că mai are 
răbdare cu el vreo trei luni. De 
cealaltă parte, vicele țărănist 
Vasile Lupu nu scapă nici o oca
zie să-i tamponeze pe neastâm- 
părații pediști, de sus în jos, în 
stilul său moldovenesc, pretins 
deținător al adevărului absolut în 
toate cele. încă și mai aspru, cu 
sarcasmul său de atâtea ori afir
mat, alt vice țărănist, fostul pre
mier Victor Ciorbea, aruncă pe

tarde și în dreapta și în stânga și în 
ograda propriului partid. El l-a des
ființat pur și simplu, de curând, în 
cadrul unei întâlniri la sediul PNȚCD, 
pe colegul și înlocuitorul său la 
cârma Guvernului, Radu Vasile, iar 
pe cel care i-a săpat groapa de
tronării, Petre Roman, l-a sfătuit, 
ironic, să facă lampa mai mică. Și 
încă mai mult, vicele Victor Ciorbea 
a lansat ideea, susținută și de alți 
colegi ai săi, care, ca și el, și-au 
pierdut funcțiile, precum Remus 
Opriș și Mircea Ciumara, ieșirii 
PNȚCD de la guvernare, ceea ce, 
crede gânditorul ardelean, i-ar 
disculpa de gafele și inconsec
vențele cu care au guvernat din 
1996 încoace. Se pare că înțeleg și 
țărăniștii, cam târziu, ce-i drept, că 
ei nu mai pot să redreseze țara de 
pe panta pe care au adus-o, după 
direcția dată de Ion Iliescu și trupa 
lui. La fel gândesc, cu voce tare, 
pediștii, afirmând deschis că dacă 
Guvernul Radu Vasile nu inten
sifică reforma, ei se dau jos din 
căruță, sperând să le cânte lor imn 
de slavă deznădăjduita națiune.

Forțând puțin comparația, 
se pare că asistăm la scene 
din balada "Miorița", când unii 
complotează împotriva altora, 
pe motiv c-ar avea oi mai multe 
(poate funcții, vile, afaceri), și 
câini învățați, și cai mai bărbați 
(probabil miniștri). Iar în acest 
timp, tronând superior, preșe
dintele se ocupă mai mult de 
propria imagine pe meridianele 
lumii, așteptând, sub influența 
mesajelor reuniunii internațio
nale "Oameni și Religii", ținută 
de curând la București, ca bu
nul Dumnezeu să topească 
vrajba, dihonia și fățărnicia, să 
ne arate, cu lumina-i cerească, 
drumul drept spre împăcare și 
îndestulare. Până atunci, însă, 
șeful statului va avea astăzi o 
întâlnire pământească, reală, 
cu staff-urile coaliției aflate la 
putere. Măcar de-ar fi una a 
crudului adevăr și a direcțio
nării pașilor și voinței politice 
pe cărările înțelegerii și tole
ranței. Așa să le-ajute 
Dumnezeu!

F PRIMARUL COMUNEI RARul
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea postului de Secretar al 

Primăriei comunei Baru, în data de 21 

septembie 1998, ora 10.00, la sediul Primă

riei comunei Baru.
Condiții de participare Ia concurs:
> studii superioare juridice sau administrative și 

o vechime de cel puțin 2 ani;
> alte studii superioare sau liceul cu diploma de 

bacalaureat și o vechime de cel puțin 5 ani în funcții 
specifice administrative.

> fără antecedente penale și să nu fi fost 
desfăcut contractul de muncă din vina sa.

înscrierea la concurs și depunerea dosarului se 
fac până la data de 8 septembrie 1998, ora 14,00, 
la Primăria comunei Baru, de unde se pot obține 
tematica de concurs și informații suplimentare.

ȘCOALA GENERALA 
BARU-LIUADIA

oferă spre inchiriere spații in suprafață 
de 250 mp pentru depozitare.

“Se pare că ministerul nostru este Informații ia telefon 104, Baru.
■ --------------------

foarte sărac.”
(Urmare din pag. 1)

dotat Banca Mondială. Vedeți și 
dv că-arată destul de bine: este 
placat cu faianță, gresie, avem 
încălzire centrală. Ce-i mai greu 
este aprovizionarea cu motorină, 
pentru care nu sunt bani.

- Câte consultații înre
gistrați într-o zi și care sunt 
afecțiunile mai răspândite?

- în acest sezon mai puțin 
rece și cu precipitații mai puține 
nu sunt decât, în medie, zilnic, 15 
consultații aici la sediu. Curente 
sunt afecțiunile reumatismale, 
cardio-vasculare, predominând 
hipertensiunea arterială.

- Se mal nasc copii la 
Densuș?

- Numărul nașterilor a scă
zut, sunt numai zece nou-năs- 
cuți în acest an. Comuna are o 
populație mai îmbătrânită. Fac o 
paranteză pentru a explica fe
nomenul. Când s-a deschis șan
tierul de pe Râu Mare Retezat, 
multi tineri au plecat și s-au an-

V

gajat acolo, iar acum se întorc mai 
greu. S-au stabilit fie în colonia 
Brazi, fie în colonia Gura Apei, fie 
în Sântămărie și în aval. Se pare 
că acum este o ușoară revenire. 
Au mai fost împroprietăriți sau 
reîmproprietăriți, primindu-și 
pământurile pe care le-au avut 
înainte de colectivizare, le mai 
lucrează și probabil în viitorul nu 
prea îndepărtat numărul celor ca
re revin să crească.

- Se spune că nu prea a- 
vețl pauză, că această activi
tate vă ocupă tot timpul. Ca
drele medii sunt mai puține, 
iar puncte sanitare în sate nu 
sunt.

- Profesional am fost destul 
de ocupat căci Răchitova și 
Toteștiul n-au avut multă vreme 
medici și am acoperit și acele lo
calități; era mult de lucru. Dar 
acum problema s-a rezolvat. Aici 
avem o singură asistentă. Puncte 
sanitare nu sunt în sate, dar în 
comuna noastră, mai precis la 
Peșteana, există o școală spe
cială unde sunt angajate trei asis-

tente. O dată cu revenirea co
piilor la școală, ne sunt de ajutor. 
Pe de altă parte, o bună parte din 
populația care are nevoie de o 
injecție, de un pansament ape
lează la cadrele medicale ale 
școlii, nu se mai deplasează pâ
nă aici. Sperăm că acum, dintre 
absolventele acestui an ale 
Școlii tehnice sanitare, să ni se 
repartizeze un cadru mediu.

- Sunteți de mulți ani în 
această comună, aveți și o 
gospodărie frumoasă. Cum 
vă descurcați cu treburile 
gospodărești?

- Am, într-adevăr, o gos
podărie aici în sat. Am făcut o 
societate și am angajat niște 
oameni. Lucrez de mulți ani aici 
și m-aș bucura ca treburile să 
meargă bine. Se pare însă că 
ministerul nostru este foarte să
rac și trăim din mila altora. Sala
riile noastre sunt de mizerie, în 
vreme ce trebuie să fim pre- 
zenți non-stop la serviciu, căci 
suntem deranjați la orice oră din 
zi sau noapte.

CASA AUTO TIMIȘOARA
partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

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

Yugoslavia, de la COMAT DEVA S.A.
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TVR1
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR

lași 11.00 TVR Timișoara
12.05 De la lume adunate...
12.30 Conviețuiri (mag.) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Ecoturism (mag.) 15.30 Em. 
în limba germană 17.30 
Mapamond 18.10 Anima- 
niacs (d.a); Casa plină (s) 
18.35 Hollyoaks (s) 19.00 
Sunset Beach (s) 19.00 Sun
set Beach (s) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 21.00 Armata Faraon (f. 
răzb. SUA 1995) 22.30 Ca
mera ascunsă 22.45 Jurnalul 
de noapte 23.00 Invitație la 
concert 0.00 Destinație gre
șită (f. SF SUA 1996) ’

TVR 2
9.00 Freud: în numele 

zeilor (s/r) 10.00 Dintre sute 
de catarge... (r) 11.00 Lumea 
sălbatică a animalelor (do)

11.30 Timpul Europei (r) 
12.00 Sunset beach (s/r) 
12.45 Doar o vorbă... (r) 
12.50 Cu ochii’n 4 (r) 14.30 
TVR Cluj 15.10 Limbi străine 
pentru copii: Italiană. 
Engleză 15.35 D.a. 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s, 
ultimul episod) 16.50 Santa 
Barbara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Universul cunoașterii 
(em. șt) 19.40 O jumătate de 
oră cu P. Goma 20.10 Nata
cha (s) 22.00 Time out (em. 
sportivă) 23.10 Familia 
Borgia (s, ep. 6)

ANTENA!
10.00 Planeta vie (do)

10.25 Animal Show (s) 11.00 
Twin Peaks (s/r) 12.00 Cro
nici paranormale (s/r) 12.55 
Controverse istorice (do)
13.25 Denver, ultimul dino
zaur (d.a) 14.00 Știrile amie
zii 14.10 Tarzan, stăpânul 
junglei (s) 15.10 Iluzii (s, ep. 
38, 39) 17.00 Documentar

18.00 Decepții (s, ep. 17) 
19.30 Dallas (s, ep. 81)20.20 
Navarro (s, ep. 11) 22.00 
Hombres - Războiul sexelor 
(s, ep. 62) 22.45 Știri/Sport 
23.00 Oglinzi înșelătoare 
(thriller SUA 1985)

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.45 Midnight Run (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, ep. 113) 
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 
Ultima frontieră (s, ep. 10)
21.15 Vrăjitoarele din 
Eastwick (co. SUA 1987)
23.15 Știrile PRO TV 23.30 
Chestiunea zilei

ACASĂ
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 (s/r) 14.15 1941 (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) 19.30 D. a 20.00 Dragoste 
și putere (s, ep. 163) 20.45 
Misterioasa doamnă (s)
21.30 Verdict: crimă! (s)
22.30 Film românesc

PRIMA TV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (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) 
17.15 1999 (s) 18.00 Călătorii

în lumi paralele (s) 19.00' 
Știri 19.45 Alo, Costinești! 
(div.) 20.00 Meșterul casei 
(s) 20.30 Atingerea înge
rilor (s, ep. 37) 21.20 între 
viață și moarte (dramă SUA 
1987) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe 
(talkshow)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Divertis

ment 06.30-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva
6.45- 07.00 Știri locale (r)
10.45- 11.30 Program co
mercial PRO TV Deva 23.15- 
23.25 Știri locale

ANTENA l-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05- 
22.15 Știri locale (r)

Vineri, 4 septembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)
Problemele dv. profesionale vă 

preocupă în mod deosebit și 
acest lucru nu va trece 
neobservat, mai ales dacă șeful 
dv. este o femeie. Posibile 
câștiguri din afaceri imobiliare.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)
Chiar dacă actuala conjunc

tură nu vă este întru totul favo
rabilă, ați putea să vă faceți pla
nuri de viitor. Chiar și o afacere ar 
putea să iasă bine dacă nu 
așteptați un rezultat imediat.

Z GEMENI 
(22.V - 21.VI)
Veți avea o discuție cu 

partenerul de afaceri care vă 
va satisface. Este posibil ca 
acesta să facă unele promi
siuni în sensul dorințelor dv. 
Oricum, se pare că sunteți pe 
drumul cel bun.

Z RAC 
(22.VI - 22.VII)

Tatăl dv. este nemulțumit 
deoarece nu vă ridicați la nivelul 
așteptărilor lui. Unul din frați va 
detensiona atmosfera. Cineva 
așteaptă vești de la dv., așa că 
o scrisoare ar fi binevenită.

Z LEU 
(23.VII - 22.VIII)
Astăzi sunteți energic și plin 

de umor, dar ceva mai romantic 
decât de obicei, ceea ce v-ar 
putea ajuta să îmbunătățiți relația 
cu persoana iubită. E momentul 
cel mai potrivit pentru asta.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Relația cu persoana iubită nu 
evoluează conform dorinței dv., 
dar nu este cazul să faceți vreo 
schimbare și nici să deschideți o 
discuție lămuritoare. Este timp 
pentru tot.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.i)
Astăzi sunteți tentat să faceți 

unele speculații și chiar dacă 
toată lumea se opune, nu vreți să 
ascultați. încăpățânarea s-ar 
putea să vă coste o sumă 
importantă de bani.

O SCORPION 
(23.X ■ 21.XI)
Activitățile comerciale vă 

avantajează. Este o zi propice 
pei hi u a vă interesa de acte uu 
casă sau de situația dv. contabilă. 
Veți primi un obiect de uz casnic 
pe care vi-l doreați de mult.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII) 
Aveți de rezolvat unele 

probleme cu niște acte, care vă 
cam irită. Nu inițiați activități noi, 
căci vă lipsește energia de a le 
duce la bun sfârșit. Telefonul nu' 
vă va da pace azi.

O CAPRICORN 
(21.XII ■ 19.1)

Aveți de pus la punct detalii 
despre o schimbare de locuință. 
Dacă nu reușiți să ajungeți la o 
concluzie acum, nu vă pripiți, 
poate îi vine cuiva o idee.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
Veți fi obligat să plecați într-o 

scurtă deplasare, semn că șefii 
vă apreciază în mod deosebit. 
Admirația lor va crește mai 
ales când vă veți întoarce cu 
toate problemele rezolvate.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)
Este foarte posibil ca 

partenerul de viață să încerce să 
vă ascundă niște lucruri cu care 
nu sunteți de acord. Procedați cu 
mare atenție, căci relația dintre dv. 
se poate înrăutăți.
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INTERES DEOSEBIT PENTRU 
CREȘTEREA ANIMALELOR

La sediul Primăriei Băița am 
întâlnit-o pe dna Maria lacob, 
inginer agronom. Dorind să 
cunoaștem aspecte legate de 
agricultura practicată în aceste 
locuri, i-am adresat câteva 
întrebări la care dumneaei ne-a 
răspuns cu amabilitate.

- Comuna Băița este 
catalogată ca fiind una dintre 
cele mai mari din județ. în 
acest context, care este 
suprafața agricolă totală, dnă 
Maria lacob?

- Totalul suprafeței agricole 
a comunei noastre este de 6450 
ha. Din care 1870 ha reprezintă 
teren arabil, 3053 ha - pășune, 
1453 ha - fânețe, iar livezile cu 
pomi ocupă 71 ha.

- Se spune despre 
oamenii acestor locuri că 
sunt foarte gospodari. Cum 
se prezintă situația în 
sectorul zootehnic?

V

[ în atenția veteranilor de război 1
| întrucât la subfilialele Aso- 
| ciației Naționale a Veteranilor de 
.Război din: Brad, Băița, Deva, 
•Hațeg, Hunedoara, Orăștie și 
I Petroșani se mai află încă un 

|număr destui de mare de filete 
.de călătorie gratuită pe CFR și 
’AUTO neridicate, rugăm insis- 
Itent pe cei în drept să le folo- 

| sească - și nu le-au ridicat până 
.acum - să se prezinte la sediile 
"subfilialelor amintite pentru a le 
Iridica și folosi în timp util.
| Sensibilizăm pe veteranii 
■ noștri prin acest anunț și le 
îadresăm rugămintea expresă

- Efectivul cel mai mare de bo
vine se înregistrează în satul 
Hărțăgani. însă, mari crescători de 
animale sunt și în satele Lunca, 
Trestia, Căinelu de Sus și 
Ormindea. Făcând o statistică în 
sectorul animalier, situația se 
prezintă în felul următor: bovine - 
2300, porcine - peste 1500, ovine 
- 1050, caprine - 170, cabaline -

Discuție cu 
dna Maria lacob, 

inginer agronom la 
Camera Agricolă Băița

58, precum și 130 familii de albine, 
în ultima vreme am remarcat 
interesul deosebit pe care unii îl 
au față de creșterea animalelor. 
Deja oamenii se orientează spre 
microferme. Și acesta este un 
lucru bun. Aș menționa aici pe dl 
Nicolae Drăguș din satul Săliște, 
care în prezent are 80 de porci.

să-și ridice biletele respective 
întrucât nu mai sunt decât 4 
(patru) luni din anul 1998, la 
sfârșitul căruia expiră vala
bilitatea acestor bilete de călă
torie gratuită.

Ne exprimăm, cu acest prilej, 
speranța că toți camarazii vete
rani de război din Asociația 
Națională a Veteranilor de Răz
boi vor înțelege necesitatea răs
punderii la rugămintea noastră și 
se vor prezenta la subfilialele 
A.N.V.R. să-și ridice biletele de 
călătorie gratuită la care au 
dreptul, pentru a nu mai rămâne 

Dumnealui intenționează ca, 
atunci când va primi din Italia toată 
aparatura necesară, să se 
extindă până la 200 de porci.

O mare și recentă realizare 
este, pentru locuitorii din zonă, 
înființarea Abatorului Băița. 
Sperăm că acesta își va 
începe activitatea până cel 
târziu în luna decembrie a.c. 
Ideea formidabilă de a avea un 
abator în comună aparține dlui 
Glodeanu. Astfel animalele se 
vor putea achiziționa pe plan 
local, iar țăranul nu va mai bate 
drumurile pentru a-și vinde 
animalele. în același timp se va 
deschide și un magazin de 
prezentare, în centrul comunei, 
care să desfacă produse din 
carne de calitate și la prețuri 
rezonabile.

A consemnat 
Cristina CÎNDA

Filiala județului Hunedoara în-1 
cărcată, la sfârșitul anului 1998, | 
cu bilete în stoc - neridicate de . 
veterani - cum s-a întâmplat în 1 
anii precedenți. ■

Cu acest prilej FilialaJ 
A.N.V.R. din județul Hunedoara . 
urmărește să realizeze o veri-1 
ficare la zi a efectivului vete-l 

rănilor de război din județ în | 
vederea comenzii corecte, 
pentru biletele gratuite pe anul ’ 
1999. ;

Biroul executiv al A.N. V.R.! 

Filiala jud. Hunedoara^

"CEI MICI POT ÎNCEPE 
MÂINE CURSURILE"

Liceul teoretic “Silviu Dra- 
gomir” din Ilia adună, anual, în cele 
27 săli de clasă, aproape 600 de 
elevi din ciclurile primar și gim
nazial, din școala profesională și 
din liceu. în clădirile ce adăpostesc 
aceste clase se fac acum, în 
preajma deschiderii noului an de 
învățământ, ultimele retușuri.

Clădirea școlii generale ne- 
a întâmpinat în atmosfera pe 
care o conferă o casă proaspăt 
zugrăvită, curată, aranjată. în 
prima sală de clasă de la parter, 
Dorina Ecaterina Moț și Rozina 
Baba șterg geamurile dulăpioa- 
relor pentru a încheia și aici 
curățenia pe care au făcut-o 
după igienizarea sălilor, zugră
virea celor care au necesitat 
asemenea lucrări, vopsirea 
giurgiuvelelor, a ușilor. “Sus, la 
etajul I, totul e gata, cei mici pot 
începe mâine cursurile" - ne 
spune Rozina Baba îndem- 
nându-ne să vizităm fiecare 
clasă a școlii primare. Am 
răspuns invitației și am rămas 
plăcut impresionați: fiecare sală 
are personalitatea ei. în clasa a 
ll-a, băncile de culoarea merelor

Instruiri pentru noul an de învățământ
Pentru ca noul an școlar să 

debuteze și să se desfășoare în 
condiții bune, în prima parte a lunii 
septembrie are loc instruirea 
cadrelor didactice. Instruirea a 
început cu informarea cu noutățile 
de ultimă oră a inspectorilor. 

de vară se întâlnesc în nuanță cu 
soclul pereților și cu draperiile de la 
geamuri. “Aici n-a fost nevoie să 
zugrăvim și să vopsim în această 
vară, copiii au păstrat foarte bine da-

La Ilia, in 
preajma deschiderii 

noului an școlar

sa. Este adevărat că și doamnele 
învățătoare sunt tot timpul cu ei, chiar 
și în pauză - recunoaște dna Rozina. 
Aici s-a zugrăvit, a fost clasa a IV-a, 
iar acum vor veni cei din clasa I". 
Băncile, soclul au nuanțele lămâii și 
e foarte plăcut, ca și în clasa a IV- 
a unde băncile au culoarea naturală 
a lemnului iar soclul este lambrisat. 
în clasa a lll-a totul este alb iar 
mirosul vopselei mai stăruie. “Când 
o să aducă doamna învățătoare 
florile, o să fie tare fain" - ne 
convinge Rozina, invitându-ne să 
vedem și curățenia ce domnește în 
laboratorul de chimie de la etaj.

Ultimele retușuri se fac și în 
clădirea liceului. Doamnele Rodica 
Josan Dumitraș (secretară șefă)

în județ ai. - ".;tă instruire se 
desfășoară începând din 7 sep
tembrie în trei etape: cu directorii, 
cu metodiștii și cu dascălii. 
Consfătuirile cu cadrele didactice 
se derulează pe zone: în 9 
septembrie la Hațeg (dimineața) 

și Liliana Marcu (secretară) ne 
informează că în liceu toate 
sălile de clasă au fost zugrăvite 
(lucru pe care l-am constatat), 
ca și în școala profesională. 
Lucrările au fost executate de 
oamenii școlii. Cei doi lucrători 
salariați - losif Pădureanu și 
Dorin Hărăguș - au făcut repa
rațiile necesare (la instalații și 
cele de tâjmplărie), au zugrăvit 
holuri, clase, au vopsit socluri, 
uși, ferestre, iar cele trei femei 
de serviciu au făcut curățenie. 
"După cum ați observat, în 
curtea din spatele clădirilor a 
fost depozitate lemnele nece
sare încălzirii pentru întregul an 
școlar. S-au asigurat și ma
nualele, am primit și manuale noi. 
în câteva zile, ultimele lucrări de 
curățenie și amenajare se vor 
încheia și fiecare clasă, fiecare 
încăpere a liceului nostru își va 
putea primi elevii și dascălii într- 
o atmosferă propice desfă
șurării procesului de învățământ, 
așa cum am obișnuit la fiecare 
început de an școlar”.

Lucia LiCiU

și în Valea Jiului (după -masa); în
10 - la Hunedoara și Orăștie și ir
11 - la Deva și la Brad. în aceste 
acțiuni, ce preced deschiderea 
noului an de învățământ, sunt 
cuprinse toate categoriile de 
cadre didactice. (V.R.)

-------- --------------------- 1
Conectarea e neprețuită.

De aceea, acum e gratuită!

CONECTARE
GRATUITA

Până la 17 octombrie,
ai conectare gratuită

pentru orice tip de abonament CONNEX GSM. 
Ești ca și conectat!

Vino la cel mai apropiat magazin sau dealer CONNEX GSM.

www.connex.ro

http://www.connex.ro
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Muzica și spectacolul SAVA
Pot spune că am văzut ma

joritatea seratelor realizate de 
losif Sava la TVR, apoi la canalul 
de televiziune "Acasă". Deci, 
conținutul cărții de față nu îmi 
este străin. Dimpotrivă, constituie 
o reîntâlnire agreabilă, deseori 
fascinantă, cu persoane - per
sonalități cu care, altfel, muritorul 
de rând nu are cum veni în con
tact, fie el și mijlocit. Iar când 
mijlocitorul se numește losif 
Sava, se lasă cu m^re sărbă
toare spirituală. Pentru că el nu 
este un simplu moderator - cum 
ne-a blagoslovit Dumnezeu cu 
atâția după '89, unii adevărate 
terori și catastrofe pe capul te
lespectatorului - ci o călăuză 
înțeleaptă, cunoscătoare desă
vârșită a drumurilor și chiar a 
potecilor purtătoare prin cultura 
națională și universală. Cineva, 
într-un moment de frumoasă in
spirație, l-a numit omul-enciclo- 
pedie. Și oricine l-a văzut sau l-a 
auzit pe losif Sava nu are cum 
să nu fie de acord; cu el, de 
cele mai multe ori pe neobser
vate, pătrundeai în lumea înaltă 
a spiritelor alese de Dumnezeu 

! să țină omenirea în lumina cu-

noașterii. Muzicolog fiind, frec
vența invitaților săi din domeniul 
muzicii nu a fost mai mare decât 
aceea djn alte sfere de activitate, 
fapt ce a constituit încă un argu
ment în favoarea imparțialității și 
vastei sale culturi. Chiar și în 
această carte, invitații săi sunt: 
filozoful Mihail Șora, profesorul 
doctor Radu Șerban Paladei omul 
de cultură Alexandru Paleologu,

(1971); Ghid de balet (1973); 
Istoria muzicii universale în 
date (în colab.) (1983); Muzica și 
literatura. Scriitori români (în 
colab.) (3 voi.) (1986,1987,1994); 
Eminescu și muzica (în colab.) 
(1988); Sonorități americane 
(1990); Eugenia Moldoveanu și 
vocile veacului (1992); Jurnal 
muzical german (1992); Muzica 
în zgomotul lumii (1993); Seis-

losif Sava: MUZICA Șl SPECTACOLUL LUMII
Editura Polirom, lași, 1998

pianistul Dan Grigore, regizorul 
Andrei Șerban, cunoscutul gazetar 
Cristian Tudor Popescu, profesorul 
doctor Dan Setlacec... Sunt nume 
care, pentru cei mai mulți dintre noi, 
nu mai au nevoie de nici o pre
zentare, ele demonstrând, dacă mai 
era cazul, nivelul ridicat al Seratelor 
muzicale conduse cu abilitate și 
înțelepciune de losif Sava.

Autorul acestei cărți s-a născut 
la 15 februarie 1933, în lași, într-o 
familie de muzicieni, a făcut studii 
de filozofie și de muzică; de-a lun
gul anilor a publicat numeroase 
cărți, între care: Ghid de operă

mograf muzical (1995); Perso
nalități românești la seratele 
muzicale (2 voi.) (1996); Varia- 
țiuni pe o temă de Chagal 
(1997); Mică enciclopedie muzi
cală (în colab.) (1997); Muzica 
noastră cea de toate zilele 
(1997); Lista lui Sava (1998). De
sigur, nu am intenționat să pun la 
încercare răbdarea cititorilor enu
merând cele peste 50 de volume 
publicate de losif Sava, ci m-am 
oprit asupra câtorva pe care le 
consider mai semnificative pentru 
personalitatea celui care, în ziua de 
18 augusta acestui an, ne-a pără-

sit pentru totdeauna la o vârstă la 
care, singur spunea, se simțea în 
deplinătatea forțelor; și, într- 
adevăr, vivacitatea sa putea fi 
invidiată de mulți...

Fără doar și poate această 
carte este o mică incursiune 
într-un univers familiar unora 
și, sper, incitant altora; deși 
ultimei categorii de prezumtivi 
cititori i-aș atrage atenția că 
lectura nu va fi ușoară, dim
potrivă ea forțând nota spre o 
... dăruire totală, o participare 
afectivă chiar; efortul este ne
cesar dar benefic, fiindcă din
colo de o exprimare deseori 
sincopată și cu impresie primă 
de incoerență, se află mintea 
lucidă a moderatorului de ex
cepție losif Sava, cu raționa
mente și superbe jocuri de idei 
la care interlocutorul și implicit 
cititorul sunt conectați. Și, în 
acest context, putem afirma că 
Muzica și spectacolul lumii 
ne supune unui test pe care 
dorim, fie și doar în intimitatea 
noastră foarte intimă, să-l tre
cem cu bine.

Dumitru HURUBĂ
-ti

Societatea TRACY FRANCE
Plin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

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

Electrocasnice:
CS aspiratoare, 
E cafetiere, 
E filtre, 
ia hote,
13 mașini spălat vase

Arcopal și Cristal Franța

Centrale termice pe gaz și calorifere 
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 Orăștie.
Invincibil în lupta cu betonul! 

Ciocanul rotopercutor Bosch cu Turbo Power.

NOU

Creangă și 
poveștile sale

Am să amintesc, în treacăt, 
că "Amintirile din copilărie" sunt 
"povestea copilului universal". 
Ce e drept, a unui copil din se
colul trecut, pentru că nu văd 
unde se mai pot fura azi cireșe 
între blocuri de beton și mașini 
ce îmbâcsesc aerul.

Am să mă opresc la două 
povești. în prima, "Harap Alb", i 
se atrage atenția eroului să se 
ferească de "omul spân și omul 
roș". Multă vreme m-am întrebat 
ce reprezintă acest "om roș", 
până când, în folclorul irlandez, 
am descoperit uri personaj ne
gativ, al cărui nume, în traducere,' 
sună exact "Omul Roșu". Prin ce 
filieră un personaj din folclorul 
irlandez apare în povestea ro
mânească, la o distanță apre
ciabilă în timp și spațiu? Răs
punsul este că motivele și te-

aaaa..„—

mele literare circulă mai ușor ca 
banii și nici nu au nevoie de 
vize.A doua poveste, "Ivan 
Turbincă", reia celebra călătorie 
în lumea de dincolo. Această 
călătorie apare în numeroase 
apocrife, creștine sau gnostice. 
Tema va fi tratată magistral în 
literatura europeană de către 
Dante. Dar, prin grotescul situa
țiilor, această poveste evocă 
celebra lucrare literară arabă 
"Epistola iertării".

Sadoveanu a fost mason. 
Creangă, preot, dar asta nu l-a 
împiedicat să vâneze ciorile de 
pe turla bisericii. Cu toate aces
tea, Dumnezeu i-a ales și pe ei 
să creeze o operă nemuritoare, 
atât cât poate fi de nemuritoare 
o creație a omului.

Ciprian NICKEL

Canntna bui'ana
Purtați eram de o caleașcă nebună 
(Carl Orff pe un disc Supraphon), 
munții din jur ne făceau reverențe, 
iar spre apus putrezeau 
sepiile unui amurg medieval 
(stampă cu ruinuri și leviathani). 
Hoinăream prin infernul 
și paradisul din noi,
Carmina burana ne era călăuză, 
muzica ei răsuna cast și orgiastic, 
ca la începuturi de ev, 
era o punte aruncată 
peste adânca prăpastie a singurătății, 
treceam pe ea cu ochii închiși, 
visându-ne cariatide 
de o parte și de alta a nopții 
și îngânând: 
liniștea de deasupra 
nu înseamnă liniștea dedesubt 
acolo unde se înfiripa 
caligrafia îndurerată 
a acestui poem.

Ionel AMĂRIUȚEI

» M

Ciocanul rotopercutor Bosch GBH 7 DE:
Eficiență maximă prin sistemul Turbo-Power - putere la dăltuire cu 20% 
mai mare și energie de percuție de II J. Blocarea automată a 
comutatorului de pornire la dăltuire. Randament maxim la găurire în 
beton, începând cu diametre de 25 mm. Design compact,
în perioada 10.08.1998 - 18.10.1998 pachet promotional format din: 
GBH 7 DE cu vestă Turbo Power, burghiu 030, șpiț 400 mm și 
echipament de protecție la distribuitorii Bosch.

Puterea albastră. Pentru Industrie. BOSCH @
Distribuitori scule electrice portabile Basdi:
DEVA: • TOUR IMPEX - Str. Lfccrt^ii, bl. L2, ap. 19, tel/fax: 054230613 • 1LM. 
CONSULTING - Aleea Panseluței ir. 29, tel/fax: 054222561 HUNEDOARA:
• CDA&CAMARDU - Str. T. Vkadimiiescu nr. 34, tel/fax: 054724360 ARAD: • B APD. 
- P-ța Veche nr. 19, tel/fax: 057/281.165 • ELEC1ROWEST - Str. Macului nr. 4, tel/fax: 
057281247 • INFAUR - Str. Poetului rr. 24, bl. A36, sc. B, ap. I, tel/fax: 057289050
• SINTER. STOP - Str. Vasite Milea nr. 55-57, tel/fax: 057237.467 TÂRGU JIU:
• EXPONENTIAL - Str. Vctonâ II, bl. 6, sr. A. ap. 8, tel/fax: 053224695

Pwxam Iancu în tradiția 
românilor

Continuând seria studiilor 
asupra Zarandului în special, și 
a Țării Moților în general, istoricul 
F'orian Dudaș își îndreaptă aten
ția asupra personalităților aces
tor ținuturi, în care la loc de 
frunte se află Craiul Munților.

Apărută recent în Editura de 
Vest - Timișoara 1998, valoroasă 
lucrare "Avram Iancu în tradiția 
românilor" este ediția a doua, re
văzută și adăugită, a volumului 
"Avram Iancu în tradiția poporului 
român", apărută tot la Timișoara 
în zilele revoluției din 1989.

Cum e și firesc lucrarea pu
ne în centrul atenției figura fal
nică și luminoasă a conducăto
rului revoluției din Transilvania în 
anii 1848/49 - Avram Iancu, căci 
"lancul nostru n-a fost un om ca 
toți oamenii, el a fost cel mai ma
re și mai vestit fiu al Munților 
Apuseni, pentru că el și-a în
chinat toată viața numai și numai

neamului său. Așa a fost, el s-a 
născut, a trăit și a suferit pentru 
binele neamului românesc" cum 
bine apreciază autorul chiar în pri
mele rânduri ale cărții. Lectura 
acesteia ne emoționează filă cu 
filă, ca zilele unui an, în cele 350 
pagini găsindu-se întreaga epopee 
a marelui erou al românilor.

Dacă prima ediție cuprindea 
doar 3 capitole, actuala ediție cu
prinde 4 capitole, FI. Dudaș pre
zentând excelent simbioza omul- 
viața-activitatea revoluționară a lui 
Iancu: Omul, Revoluționarul, Mar
tirul, Eroul, prin acestea făcându- 
se o viziune de ansamblu asupra 
copilăriei, tinereții, maturității și 
sfârșitului vieții Craiului Munților. 
Ceea ce ni se pare deosebit de 
reușit este integrarea organică 
între momentele vieții și epoca 
respectivă, între erou și revoluție, 
constatându-se peste tot o conto
pire totală.

Lucrarea se.bazează pe un 
bogat material documentar, abun
dând în date, note, citate, infor
mații, trimiteri (circa 1232) men
ționate pe capitole la sfârșit. La 
acestea se adaugă în mod 
inspirat cele 55 de ilustrații, inte
grate în text pe tot cuprinsul volu
mului. Asociind acestui volum 
(ca parte integrantă) cartea 
"Neamul lui Avram Iancu" - scurt 
excurs genealogic, de același 
autor, apărută în Editura Lumina - 
Oradea, 1998, apreciem că acest 
volum constituie o valoroasă lu
crare, alcătuind în mod fericit 
cea mai complexă sinteză asu
pra personalității marelui erou 
național Avram Iancu, înscriindu- 
se la loc de cinste printre ope
rele istorice prețioase situate la 
înălțimea înălțimii Craiului Munților, 
apărută în anul lancului la come
morarea a 150 ani de la Revoluția 
din 1848.

"Nicăieri amintirea lui Iancu nu 
este mai vie, mai puternică decât 
în Munții Apuseni, unde se simte 
încă o stare de veghe, o credință 
ce nu are limite. în lumina acestei 
credințe, Vidra este un Olimp, Țe- 
bea un altar, iar munții împreună 
un templu sfânt. Credința aceasta 
definește starea mentală aparte a 
unei colectivități conștientizate 
care a știut pentru ce luptă și la 
ce aspiră, care își afirmă dreptul la 
istorie, la monumente, precum 
dreptul la viață...", afirmă autorul în 
prefață și pe coperta excepțional 
realizată de editură.

Ce-am putea recomanda citi
torilor din această lucrare? O 
pagină, un capitol, o parte? Nu! 
Totul în întregul ei! lată de ce ea 
nu trebuie să lipsească din casa 
nici unui bun român!

Prof. Nicolae CRISTEA
Baia de Criș

ndemâna ta0
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de ani de experiență sunt garanția 
calității serviciilor noastre. K
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E
ficiența, Echilibrul și 
Raționalitatea sunt trei concepte 
fundamentale ce caracterizează 
instituția bancară West Bank. întemeiată 

pe principii economice solide, asigurând 
o elasticitate și rentabilitate oricărui 
plasament bancar s-a afirmat pe piața 
financiară încă de la început prin calitatea 
serviciilor oferite.

m

O bancă sigură 
într-o lume nesigură
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ANIVERSARI OFERTE DE
SERVICII

• Pentru Zanovel Dănilă din Ilia 
"La mulți ani" din partea familiei Orșa 
Daniel și toți patru părinții Dănilă. (3)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan Geoagiu- 
Băi, eventual parcelat, bicicletă nouă 
"Pegas", bărbătească, preț nego
ciabil, pătuț pentru copil. Deva tel. 
216590, după ora 20 .(5688)

• Vând loc de casă și livadă cu 
pomi fructiferi. Tel. 731729 (5519)

• Vând casă Peștișu Mare, nr. 48, 
la șosea. Tel. 092 321571 (5662)

• Vând urgent apartament 2 
camere. Tel. 625700 (5669)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, zonă centrală, Hune
doara. Informații tel. 261429 (7762)

■ Vând apartament 3 camere în 
Hunedoara. Tel. 722489, 231506 
Deva (5689)

•Vând casă, curte, grădină, Simeria, 
Libertății, nr.12 - 6 camere, încălzire 
centrală, gaz, condiții privatizare, 
60.000 DM. Tel. 260398 (5682)

• Vând casă, curte, grădină, Ilia, 
Horea, 42. Informații tel. 271 (5679)

• Vând casă, cu anexe și grădină, 
preț avantajos Sîntămăria de Piatră. 
Tel. 731729 (5519)

• Vând casă, grădină, în centrul 
comunei Beriu. Informații tel. 241972, 
familia Tivăruș. (6072)

• Vând casă, anexe, pământ 
4000 mp, urgent, Luncoiu de Jos. 
Posibilități privatizare. Tel. 054/ 
655268 sau 092426877 (8533)
,• Vând casă, teren pentru 

creșterea animalelor pe Valea 
Buciumului. Informații tel. 242478 sau 
247400, după ora 17 sau Orăștie, 
Mureșului, bloc 9/17. (6080)

• Vând casă tip vilă, poziție 
excepțională, patru camere, două 
băi, gaz, apă, canalizare, 150 mp, 
250 milioane lei sau 50 000 DM. 
Orăștie, str. Armatei, 31,tel. 241312, 
247353. (6083)

• Vând casă, grădină 800 mp, în 
comuna Crișcior, str. Trandafirilor 
nr.4. Tel. 054/657091 (5628)

• Vând gospodărie compusă din 
casă, șură, livadă, pășune, în co
muna Buceș, sat Dupăpiatră, Corni
ței, preț rezonabil. Tel. 054/657091. 
(5628)

• Vând garsonieră, str. Poștei, 
nr.9, bloc G2, ap. 1. Tel. 721192 (8998)

• Vând tractor L 445, U 650, 
utilaje agricole. 625941 (5681)

• Vând urgent Dacia 1300, stare 
bună. Tel. 231534 (5677)

• Vând Dacia 1300, în stare de 
funcționare, fără talon. Tel. 624385 
(9328)

• Vând Renault Trafic, Diesel, 
înmatriculat, 8 plus 1 persoane. 
Relații latei. 715540 (8999)

• SC Ana Exim SRL comer
cializează sobe teracotă la coman
dă, Tel. 620411. Asigură transpor- 
tul la domiciliul clientului. (5536)_

• Vând mașină de tricotat Veritas 
360. Tel. 216006 (5666)

• Vând televizor color Telefun- 
ken, telecomandă și teletext. Deva 
tel. 623669 (5676)

• Vând ladă frigorifică 4 sertare, 
cărți și bibliotecă. Tel. 225606 (5675)

• Vând parchet stejar, fag, di
verse, uscat, preț negociabil, cantități 
nelimitate. Tel. 241468, după ora 18 
(6064)

• Vând oțel beton diametrul 6 - 
2965 lei/kg, diametrul 8, 10, 12 - 
2805 lei/kg. Tel. 213637 (5523)

• Vând linie de fabricat înghețată 
pe băț. Tel. 058 812049 (5520) '

• Vând orice telecomandă pentru
televizor (95.000 lei), video, satelit. 
092368868. (OP)_______________

• Vând calorifere aluminiu, noi, 
din import, sup prețul pieței. Tel. 
094812879 (6082) '

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent ing. 
constructor. Relații la tel. 216795, 
între orele 7-15 (5547)

• Transport persoane Bekes- 
csaba. Tel. 069 222259 (5508)

• Diriginte de șantier, atestat, C,D, 
îmi ofer serviciile. Tel. 247922 (6081)

• Doriți să câștigați între 150- 
200000 iei/zi? Sunați la: 094/ 
210257. (5627)

DIVERSE

• Exorcist, vindecător, clarvă
zător oferă talismane,dezleagă 
farmece, reușite dragoste, afaceri. 
Tel. 092 200147, 056 288017 (5548)

• Medic tratez disfuncții sexuale, 
impotență, ejaculare rapidă, trata
mentul 189000. 01 6376273, 092 
342629. (f)

■ Asociația Familială "Radu" 
Orăștie funcționează în baza autori
zației 16008/1998 cu activitate de 
comerț produse alimentare, agroali- 
mentare, legume etc. (5668)

• Asociația Familială Bogdan Cor
nel Deva conform autorizației 
15950/03.08.1998 începe activitatea 
în 5.09.1998 având ca obiectiv 
comercializare de produse alimen
tare și industriale, în sistem ambu
lant, la târguri, piețe etc. (5670)

■ ■
ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere rochii noi 
de mireasă. Tel. 218795 (6396)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj pe numele 
Racoți Diana. îl declar nul. (9000)

.COMEMORĂRI

• In amin Urea celui care a fost

FLORIN AVRAM
sâmbătă, 5.09.1998, ora 11, în 
cimitirul ortodox din str. Eminescu, 
Deva, va avea loc parastasul de 
pomenire - la trecerea a 3 ani de 
când s-a stins din viață. Nu te vom 
uita niciodată! Familia. (5671)

• Se împlinesc șase săptămâni 
de durere și lacrimi de când a 
trecut în eternitate dragul nostru

I0AN-1LIE ROMOȘAN
din Deva. Parastasul va avea loc 
în data de 5.09.1998, ora 9, la 
Catedrala "Sf. Nicolae" Deva. 
Soția, fiica, ginerele, nepoții și 
strănepoții.(5672)

• Până ieri erai printre noi, vesel 
și iubitor, dar de un an de zile ai 
plecat în eternitate, lăsând în urmă 
durere și tristețe

SILVIU THIRTHEU
Lacrimi și multe flori pe mor

mântul tău. Parastasul de pomenire 
în data de 5 septembrie 1998, ora 
12, la mormânt - cimitirul Bejan. 
Soția Doni, cumnata Mia. (5685)

• Cu adâncă durere în suflet 
familia anunță comemorarea unui 
an de la trecerea în eternitate a 
dragului nostru

IOAN STĂNIȘ

Dumnezeu să-l odihnească I 
(5680)

• Familia Supuran Sorin anunță 
împlinirea a 6 luni de la trecerea în 
neființă a scumpei lor mătuși

IRINA CORNOC
Comemorarea evenimentului va 

avea loc la Cimitirul Ortodox din 
str. Eminescu, Deva, sâmbătă, 
5.09.1998, ora 11,30. (5687)

• Cu adâncă durere familia 
anunță încetarea fulgerătoare din 
viață a mult iubitei și neprețuitei

VIORICA POPA
înmormântarea va avea loc 

astăzi, 4 septembrie 1998, ora 12, 
la Cimitirul Ortodox din str. Călu- 
găreni, Deva. (5678)

■ îndurerat omagiu, însoțit de 
regretul nostru că nu putem con
duce pe ultimul drum, așa cum am 
fi dorit, pe inegalabila noastră 
cuscră

VIORICA POPA
O lacrimă, un gând pios și 

neuitare depunem la mormântul ei. 
luliana și Francisc Roth, din Ger
mania. (5678)

• Sincere condoleanțe și toată 
compasiunea noastră familiilor 
Popa și Târt Sorina și Călin, greu 
încercate prin pierderea celei care 
a fost o bună soție și mamă 
iubitoare

VIORICA POPA
Vecinii din blocul D, scara A, 

Al.Progresului, Deva.(5679)

• Cu adâncă durere în suflet 
soția Maria, copiii Dorel și Cristina, 
Silvia-noră.lulius-ginere, Vlad și 
Andreea nepoți anunță încetarea 
din viață a celui care a fost un bun 
soț, tată, socru și bunic

EMANOIL GHERMAN
de 61 ani. Vei rămâne veșnic în 
sufletele noastre și te vom iubi 
mereu. înmormântarea astăzi, ora 
13, la Cimitirul Ortodox Biscaria- 
Simeria. Dumnezeu să-l odiK- 
nească. (5690)

• Vecinii din scara III a blocului 
Experimental sunt alături de familia 
Popa Petru la greaua încercare 
pricinuită de decesul soției

POPA VIORICA
în vârstă de 59 ani.

Sincere condoleanțe familiei 
îndurerate. (5699)

0» ÎN ORICE OCAZIE, 
PUBLICITATE PRIN 

"CUVÂNTUL LIBER"

Consiliul local al municipiului t 
Hunedoara

_____ Organizează licitație publică:______
1. Obiectivul licitației: “Piața Dunărea municipiul Hunedoara"
2. Natura lucrării similare: Conform Anexei DL 11, Grupa I - 

Construcții civile.
3. Persoana juridică achizitoare: Consiliul local al municipiului 

Hunedoara, tel. 054/712543.
4. Sursa de finanțare: Bugetul local și alte fonduri legal constituite.
5. Organizatorul licitației: Consiliul local al municipiului Hunedoara, 

P-ța Libertății nr. 17.
6. Termen limită de depunere a documentației ofertei: 29.09.1998, 

ora 14,00, la sediul Consiliului local - Serviciul de urbanism.
7. Deschiderea licitației publice: 30.09.1998, ora 11,00, la sediul 

Consiliului local.
8. Documentele licitației: Volum de prezentare, caiet de sarcini și 

listele de cantități lucrări se pot obține de la sediul Consiliului local - 
Serviciul de urbanism începând cu data de 7.09-1998.

9- Vizitarea amplasamentului: timp de 3 zile după cumpărarea 
documentației.

10. Condiții de participare:
a) cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani actualizată 8.000 mii. lei.
b) valoarea lucrării similare terminată, actualizată 3-000 mii. lei.
c) capacitatea financiară la 31-08.1998, minimum 950 mii, lei.,

Casa de Cultură a municipiului Deva 
Universitatea Populară

Piața Victoriei, nr.4, tel: 216882
Anunță

începând cu data de 7 septembrie 1998 se fac înscrieri pentru următoarele cursuri de calificare:

1. Fochiști medie-presiune 8. Croitorie damă
2. Macaragii, grupele I și II 9. Contabilitate
3. Laboranți-operatori C.T. 10. Bucătari
4. Secretar-dactilograf 11. Ospătari
5. Operator mașini electrice de contabilizat și facturat 12. Cofetari-patiseri
6. Cosmetică 13. Zidari
7. Coafură 14. Tâmplari-dulgheri
Cercuri, cursuri și activități de divertisment

1. Balet copii 7-12 ani
2. Gimnastică ritmică copii
3. Curs intensiv limba engleză copii preșcolari cu regim de grădiniță
4. Limba engleză
5. Limba franceză
6. Limba italiană
7. Gimnastică de întreținere (Aerobic) cu aparatură modernă
8. Cerc numismatică, filatelie
9. Cerc instrumente de suflat
10. Cerc foto color
11. Cerc pictură
12. Cerc chitară
13. Pregătire limba engleză pentru ciclul primar
14. Cerc pregătire dansatori pentru Ansamblul "Silvana"
15. Cerc manechine adolescenți și copii
16. Dans modern

Cursurile și cercurile se deschid în data de 01.10.1998, ora 16, când se stabilește și 
orarul de funcționare.

Cursurile de calificare se realizează în colaborare cu Centrul de calificare al 
DGMPS - care de altfel și eliberează actul de calificare.

Actele necesare pentru cursurile de calificare:
act de studii, copie legalizată;
act de naștere, copie legalizată;

t act de căsătorie, copie legalizată (pentru doamne); 
adeverință de sănătate.

r'

CONCURS
de gătit in aer liber

Duminică, 06.09.1998 
ora 11:00
Deva, Piaț a Victoriei
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12.05 Universul cunoașterii (do/r) 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/ 
r) 15.00 Dosarele istoriei (do/r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.30 
Avanscena. Festivalul de Artă 
Medievală, Sighișoara; Agenda culturală
18.10 Simba, regele Leu (d.a) 18.35 
Hollyoaks (s, ep. 122) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 295) 19.50 Agenda 
Festivalului Internațional ,,George 
Enescu" 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport 21.00 
Baywatch (s, ep. 162) 21.50 Nimic sfânt 
(s, ep. 14) 22.45 Jurnalul de noapte 
23.00 Festivalul internațional ,,G. Enescu"

9.00 TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 13.00 Natacha (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 Salutări 
de la Vâlcele (em. pt. persoanele cu 
handicap) 15.30 Arhive românești (r) 
16.00 Em. în limba maghiară 17.00 Ch. 
Chaplin: „Charlott se întoarce acasă 
târziu";,,Hot dogs" 18.10Simba, regele 
Leu (d.a) 18.35 Hollyoaks (s) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 296) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 21.00 Aguirre, mânia zeilor 
(dramă SUA/RFG 1972)22.45 Jurnalul 
de noapte 23.00 Festivalul internațional 
„G. Enescu" (r)

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul tranziției (r) 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Tradiții 16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00Ch. Chaplin: „Marlot 
Cămătar" 17.30 Medicina pentru toți: 
Giardioza 18.10 Simba, regele Leu (d.a) 
18.35 Hollyoaks (s) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 297) 19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo 21.00 Teatru TV: „Invitație 
la Castel” 22.45 Jurnalul de noapte 23.00 
Festivalul Internațional ,,G. Enescu".

8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 
Dialog. Actualitatea editorială 16.00 
Conviețuiri 17.00 Ch. Chaplin: „Chariot 
boxer" 17.30 Timpul Europei 18.10 D.a. 
18.35 Hollyoaks (s) 19.00 Sunset Beach 
(s) 19.55 Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 20.30 Festivalul 
internațional „G. Enescu" 22.35 La volan 
22.45 Jurnalul de noapte 23.00 Dintre 
sute de catarge..

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 De la lume adunate...
12.30 Conviețuiri (mag.) 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 15.30 Em. 
în Ib. germană 17.00 Portret în oglindă
17.30 Mapamond 18.00 Animaniacs (d.a); 
Casa plină (s, ep. 15119.00 Sunset Reach 
(s, ep. rd9) 19.55 Doar o vorba... z.u.(JU 
Jurnal, meteo, sport 21.00 
Consimțământul (thriller SUA ’92) 22.45 
Jurnalul de noapte 23.00 Festivalul 
internațional ,,G. Enescu" 0.00 Vacanță 
în Jamaica (dramă SUA 1997)

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 Brazilia, 
țara contrastelor (do) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine: engleză 
15.35 Viață de câine (d.a) 16.00 
Dragostea contează (s) 16.50 Santa 
Barbara (s, ep. 639) 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. 29) 
22.00 Destinație greșită (f. SF SUA 
1996)

11.00 Lumea sălbatică a animalelor 
(do) 11.30 Scena politică (r) 11.55 Un 
cântec pt. fiecare 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i mai spun!
(r) 13.00 Nimic sfânt (s/r) 14.00
Conviețuiri (mag.) 15.00 Macedonia în 
căutarea identității (do) 15.10 Limbi 
străine: franceză 15.35 Viață de câine 
(d.a) 16.00 Dragostea contează (s, ep. 
3) 16.50 Tribuna partidelor
parlamentare 17.00 Festivalul 
Internațional ,,G. Enescu" 19.10 
Dosarele istoriei (do) 20.10 Natacha
(s) 22.00 Teatru TV: „Uniforme de 
general"

9.50 Un cântec pentru fiecărei0.00 
Avocatul poporului (r) 11.00 Comorile 
lumii (do/r) 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 Ib. 
maghiară 15.10 Limbi străine. Germană 
15.35 Viață de câine (d.a) 16.00 
Dragostea contează (s, ep. 4) 16.50 
Santa Barbara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Heil-Rap! (cs) 19.10 Contemp Art. 
Dialogul pământului cu cerul prin porțile 
lui Victor Roman 20.10 Natacha (s, ep. 
31) 22.00 Păstrăvul (dramă Fr. '82)

10.45 Varietăți internaționale 11.00 
Sporturi extreme (do) 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 Ib. germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă 15.35 
Viață de câine (d.a) 16.00 Dragostea 
contează (s, ep. 5)17.00 Festivalul 
internațional „George Enescu" 19.10 
Față în față cu autorul: Octavian Paler
20.10 Natacha (s, ep. 32) 21.00 în fața 
dvs. 22.00 întunericul acoperă 
pământul (dramă Germania 78)

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 săt-i mai spun! (r) 
13.30 Tezaur folcloric (r) 14.30 TVR 
Cluj-Napoca 15.10 Limbi străine pentru 
copii: italiană, engleză 15.35 Viață de

• 1 ' 1A O fi *" '"37"
(s, ep. 6) 16.50 Sania Barbara (s, ep. 
641) 17.45 Atletism Cupa Mondială 
(d, Johannesburg) 19.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 20.10 
Natacha (s, ep. 33) 22.00 Time out 
(emisiune sportivă) 23.20 Familia 
Borgia (s, ep. 6)
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7.00 Bună dimineața... de la Timișoara și 
de la București! 9.05 Feriți-vă de 
măgăruș! (em. concurs pt. copii) 10.05 
Ana balerina (s) 10.50 Efect întârziat (f. 
SUA ’50) 13.30 Ecranul (mag.) 14.30 
Video Magazin (div.) 16.15 Povestirile 
lui Donald Rățoiul (d.a) 16.40 Alexan
dria, a șaptea minune a lumii (do) 17.35 
Justiție militară (s, ep. 28) 18.25 
Hollyoaks (s) 18.50 Teleenciclopedia 
19.40 Săptămâna sportivă 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo 20.30 Cer 
întunecat (s, ep. 13) 22.30 Ciocnirea 
titanilor (f.a. SUA ’81) 0.25 Canotaj CM 
de la Koln (rez. zilei)________________

7.00 Bună dimineața... de la București! 
8.30 Lumină din lumină (em. religioasă) 
9.05 Cenușăreasa (d.a) 10.00 Merg pe 
mâna ta (s) 10.45 Biserica satuluiU.OO 
Viața satului 14.30 Video-Magazin 15.00 
Serial de călătorii (do) 15.50 Super Gol 
Show 16.30 Aladdin (d.a) 16.55 Fotbal 
Divizia A: FC Bacău - Rapid (d, Bacău) 
18.50 Duminica sportivă 19.00 Star Trek 
(s) 19.50 Agenda Festivalului 
internațional ,,G. Enescu" 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo 20.30 7zile 
în România 21.00 Decepție (thriller SUA 
'91)23.00 Festivalul Internațional „George 
Enescu" 23.50 D-na King, agent secret 
(s)

8.30 Sporturi extreme (do) 9.00 
Comorile lumii (do) 10.35 Documente 
culturale (do) 11.20 TVR Cluj 13.30 O 
jumătate de oră cu P. Goma (r) 14.00 
Enesciana. Selecțiuni din edițiile 
anterioare ale Festivalului internațional 
"G. Enescu" (p. III) 15.30 Atletism CM 
(d, Johannesburg) 17.30 Tradiții. De 
Sfântă Marie mică în satul Melatic 
(Giurgiu) 18.10 Planeta cinema (r)
19.30 Teatru TV; „Cumetrele" 22.30 în 
plină acțiune (s/r) 23.30 Conviețuiri. Din 
muzica romilor

7.00 Cer întunecat (s/r) 8.00 D.a. (r)
8.30 Sporturi extreme (do) 9.00 
Comorile lumii (do) 9.35 Ferestre 
deschise (do) 10.30 Cinematograful 
vremii noastre: Jacques Rivette (p. II) 
11.20 TVR lași 13.30 Creanga de Aur 
14.00 Enesciana 15.10 Din albumul 
celor mai frumoase melodii populare
15.30 Atletism CM 17.35 La izvor de 
dor și cântec 18.00 Alo, tu alegi! 19.00 
în plină acțiune (s, ep. 46) 19.45 

Clepsidra cu imagini 20.00 Ultimul tren 
21.00 Sportmania: Canotaj CM

12.10 Glasul inimii (f/r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Tarzan, stăpânul 
junglei (s) 15.10 Descoperiri: 
Guyana Shield - Cradle of Life (do) 
16.05 Iluzii (s, ep. 38) 17.00 Sandra, 
prințesa rebelă (s) 18.00 Decepții 
(s,e p. 20) 19.30 Dallas (s, ep. 82) 
20.20 Caracatița 2 (s, ep. 3) 21.15 
Omul cu o mie de fețe (s) 22.00 
Hombres - Războiul sexelor (s, ep. 
62) 23.00 Știri/Sport 23.15 Cape 
Canaveral, eroii spațiului (s, ep. 18) 
0.10 Tarzan, stăpânul junglei (s/r)

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Ani
mal Show (s) 11.00 Caracatița 2 
(s/r) 12.00 Omul cu o mie de fețe 
(s/r) 13.00 Vrei să ne distrăm 
sâmbătă seara? (div./r) 13.25 Den
ver, ultimul dinozaur (d.a) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Sirenele (s, ep. 
1) 15.10 Descoperiri: Tropical 
Snow (do) 16.05 Iluzii (s, ep. 39) 
17.00 Sandra, prințesa rebelă (s) 
18.00 Decepții (s, ep. 21) 19.30 
Dallas (s, ep. 83) 20.20 Glasul inimii 
(f. SUA 1990, p. II) 22.00 Hombres 
- Războiul sexelor (s, ep. 63) 23.00 
Știri/Sport

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Ani
mal Show (s) 11.00 Glasul inimii (f/ 
r) 13.25 Denver, ultimul dinozaur 
(d.a) 14.00 Știrile amiezii 14.10 
Sirenele (s, ep. 2) 15.10 
Descoperiri: Forgotten Islands (do) 
16.05 Iluzii (s, ep. 40) 17.00 Legea 
lui Burke (s, ep. 1) 18.00 Decepții 
(s, ep. 22) 19.30 Fotbal Cupa 
României 21.15 Tentații periculoase 
(thriller SUA 1994) 22.45 Știri/Sport 
23.00 Cape Canaveral (s, ep. 20) 
0.00 Sirenele (s/r)

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Animal 
Show (s) 11.00 Tentații periculoase 
(f/r)12.55 Fir întins (r) 13.25 Den
ver, ultimul dinozaur (d.a) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Sirenele (s, ep. 
3) 15.10 Descoperiri: Coral Reefs- 
Undersea Paradise (do) 16.05 Iluzii 
(s, ep. 41) 17.00 Legea lui Burke (s, 
ep. 2) 18.00 Decepții (s, ep. 23) 
19.30 Dallas (s, ep. 85) 20.20 Twin 
Peaks (s, ep. 17) 21.15 Cronici 
paranormale (s, ep. 39) 22.00 
Hombres-Războiul sexelor (s, ep. 
64)23.00 Știri/Sport

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Animal 
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 Sirenele 
(s, ep. 4) 15.10 Descoperiri 16.05

OL'
(s, ep. 3) 18.00 Decepții (s, ep. 24) 
19.30 Dallas (s, ep.’ 86) 20.20 

Navarro (s, ep. 12) 22.00 Hombres 
- Războiul sexelor (s, ep. 65) 22.45 
Știri/Sport 23.00 Cape Canaveral (s, 
ep.22)

9.30 Noile aventuri ale iui Flash Gor
don (d.a) 10.05 Bananaman (d.a) 
10.15 Alertă pe plajă (s) 11.00 Intre 
prieteni 12.00 Mileniul III: spaime, 
soluții, speranțe 13.00 vedeta în 
papuci- 13.30 Dincolo de lege 
(dramă SUA 1997) 15.00 Căsătorie 
de conveniență fco. SUA '92) 16.30 
Uragan în Paradis (s) 17.15 Legea 
lui Burke (s) 18.00 Decepții (s, ep. 
25) 20.00 Secrete de familie (dramă 
SUA 1997) 21.30 A treia planetă 
de la Soare (s) 22.00 Ținta 
principală (f.a. SUA 1991) 23.30 
Fata misterioasă (dramă Canada 
1994)_______ _________________

8.45 Spirit și credință 9.15 Animal 
Show (s) 9.45 Bananaman (d.a) 
9.50 Denver, ultimul dinozaur (d.a) 
10.15 Bananaman (d.a) 10.20 
Mighty Max (d.a) 11.00 Poveștile 
prietenilor mei 12.00 Orașele lumii 
(do): Nairobi 12.30 Descoperiri- 
Mysteries of the Cloud Forest (do)
13.30 Telemeridiane 14.00 Duminica 
în familie (mag.) 18.00 Decepții (s, 
ep. 26) 19.00 Știri 19.30 Sparks 
20.00 Apartamentul California (co. 
SUA 1978) 21.45 Ziua iertării (f.a. 
Franța '92, p. II) 23.00 Fotbal Club 
Antena 1

9.10 Profeții despre trecut (r) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.45 Oameni de onoare 
(f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Procesul 
etapei (r) 15.00 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 114) 17.00 Știrile PRO TV 
17.30 Suflet de femeie (s) 18.45 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Alien (thriller SF SUA 
1979) 22.20 Știrile PRO TV 22.25 
Chestiunea zilei 22.35 Seinfeld (s, ep. 150) 
23.05 Știrile PRO TV / Profit 23.35 
Audiența națională. Realizator Mihai 
Tatulici

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Alien (f/r) 12.30 
Seinfeld (s/r) 13.00 Audiența națională (r) 
14.00 Punctul pe I (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 115) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet de femeie (s, 
ep. 26) 18.45 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Spitalul de urgență (s, seria IV, ep. 1) 21.30 
Pensacola - Forța de elită (s) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Veronica (s, ep. 1) 23.00 Știrile PRO TV/ 
Profit 23.30 Profesiunea mea, cultura

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Gesturi însemnate (s, 
ep. 1) 12.00 Pensacola - forța de elită (s/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Profesiunea 
mea, cultura (r) 14.20 Urmărire generală 
(r) 15.00 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano 
(s, ep. 116) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femeie (s) 18.45 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Mireasa însângerată II (thriller 
Canada/lt./SUA '93, ultima parte) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Nebun după tine (s, ep. 1) 23.00 Știrile 
PROTV/Sport

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Mireasa însângerată II 
(f/r) 12.30 Mad About You (s/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Profesiunea mea, cultura
(r) 14.20 Am întâlnit și români fericiți (r) 
15.00 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 Suflet de femeie 
18.45 Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Melrose Place
(s) 21.30 Nikita (s, ep. 27) 22.15 Știrile PRO 
TV 23.30 întâlnire cu presa 1.00 Seaquest 
(s, ep. 34)

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Beverly Hills (s/r) 

12.00 Melrose Place (s/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 întâlnire cu presa (r) 14.20 

Am întâlnit și români fericiți (r) 15.00 Tânăr

PRO IV 17.30 Urmărire generală 18.4o 

Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 

19.30 Știrile PRO TV 20.30 Ultima frontieră 

(s, ep. 11) 21.30 Băieți buni (f.p. SUA 

1990)0.05 Știrile PRO TV

9.00 Ciberkidz (s) 9.30 Fuga lui Tarzan 
(f.a. SUA 1936) 11.00 PROMotor 11.30 Am 
întâlnit și români fericiți 12.00 Punctul pe i 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Dragul de Raymond (s) 13.30 Tom Show 
(s) 14.00 Generația PRO 15.30 Echipa 
mobilă 16.30 Lumea filmului 17.00 
Profashion (mag. de modă) 17.30 Conan 
(s) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Specialiștii 
(s, ep. 2) 21.00 Academia de poliție (s, ep. 
2) 21.55 Știrile PRO TV 22.00 Barton Fink 
(co. SUA 1991) 0.05 Beverly Hills Bor
dello (s, ep. 1) 1.35 Efecte speciale (s, ep. 
2) 2.20 Crimă cu premeditare (s, ep. 2)

8.30 Toți câinii merg în rai (d.a) 9.00 Super 
Abracadabra 9.30 Mowgli (s) 10.00 Su
per Abracadabra 11.00 Doctor în Alaska 
(s) 12.00 Profeții despre trecut 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 O 
propoziție pe zi 13.05 Dragul de Raymond 
(s) 13.35 Tom Show(s) 14.00 Chestiunea 
zilei 15.00 Auto MP de Formula 1 al Italiei 
(d) 17.00 Buffy, spaima vampirilor (s) 
18.00 Beverly Hills (s) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Ally McBeal (s, ep. 2) 21.00 Don 
Juan DeMarco (co. SUA 1995) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.15 Procesul etapei 0.30 Prima 
pagină

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (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) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 1999 (s, ep. 25) 
18.00 Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 
Știri 19.45 Alo, Costinești! (div.) 20.00 
Meșterul casei (s) 20.£0 Misterele din 
New Orleans (s) 21.20 Gideon Oliver 
(s, ep. 4) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe; Pulsul tranziției (talkshow)

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 11.00 
1999 (s/r) 12.0 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) 17.15 1999 (s, ep. 26) 
18.00 Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 
Știri 19.45 Alo, Costinești! (div.) 20.00 
Meșterul casei (s) 20.30 Rivalii (do) 21.20 
Stafia lui Scotty (dramă Canada 1996) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe; în 
spatele ușilor închise (talkshow)

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 11.00 
1999 (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) 17.15 1999 (s, ep. 27) 
18.00 Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s) 20.15 
Justiție oarbă (dramă SUA 1986) 22.00 
Fotbal Premier League: Chelsea-Arse
nal (d) 0.00 Starea de veghe. Foc 
încrucișat (talkshow)

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 11.00 
1999 (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) 17.15 1999 (s, ep. 28) 
18.00 Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 
Știri 19.45 Alo, Costinești! (div.) 20.00 
Meșterul casei (s) 20.30 Masada (s, ep. 
6) 21.20 Insula morții (thriller SUA ’96) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 11.00 
1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 Știu 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 1999 (s, ep. 29) 
u uialc. . .u.

Știri 19.45 Alo, Costinești! (div.) 20.00 
Meșterul casei (s) 20.30 Atingerea 
îngerilor (s, ep. 38) 21.20 Casă, dulce 
casă! (co. SUA 1984) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

8.00 Lumea lui Eric (d.a) 8.30 Apărătorii 
galaxiei (d.a) 9.00 A doua familie (do)
9.30 Inspectorul Gadget (d.a) 10.00 
Prințul Valiant (d.a) 10.30 Adună-ți 
gândurile (s) 11.00 Aventurile lui Rocko 
(d.a) 11.30 Pământul: Bătălia finală (s)
12.30 Eurofotbal (em. sportivă) 14.00 
Soluție 7% (f.a. SUA 76) 16.00 Zona M 
(em. muzicală) 17.00 Fotbal Premier 
League (d) 19.00 Știri 19.45 Teroare pe 
autostrada 91 (f.a. SUA 1989) 22 00 
Centennial - Legendele din lumea nouă 
(s, ep. 9) 23.00 Știri 23.15 Fotbal Pre
mier League (înreg.)

9.00 Inspectorul Gadget (d.a) 9.30 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.00 
Mecanica distractivă (s) 10.30 1999 (s)
11.30 Duminică la prânz (talkshow) 
14.00 Lumea lui Dave (s) 14.30 Față în 
față la Hollywood (s) 15.00 Secretele 
bărbaților irezistibili 15.30 în numele 
iubirii (do) 16.00 Explorer (do) 17.00 
Un alt început (s/r) 18.00 Atingerea 
îngerilor (s/r) 19.00 Știri 19.45 Stroker 
Ace (co. SUA 1983) 21.30 Călătorii în 
lumi paralele (s) 22.30 Nimeni nu e per
fect (s) 23.00 Știri 23.15 Fotbal Premier 
League: Tottenham - Middlesborough 
(înreg.)
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11 - Cumpărătorii HU trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc,contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loci • - Cea mai mică dobândă (3,9% pe lună) numai la soldul rămas.______________________ ______ _________________________________J
• 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 II!

Calculatoare (PC) în orice configurație 11! PENTIUM 233,300,400 MHz..., AMD, CYRIX,...
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Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme

NUMAI
PRIN

E3
Slff^llS «A

0 îndesii
SATU MARE

întotdeauna cuun pas în fa tă
r

Magazine în jud. Hunedoara:
‘V DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 213222 

ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

Banca
Agricolă Deva

Vinde la licitație clădire administra
tivă, magazie cereale și curte, situate în 
Mintia, baza S.C. COMCEREAL S.A. 
Deva. Prețul de pornire a licitației este 
de 1.152.082.089 lei.

Licitația va avea ioc în data de 9 sep
tembrie 1998, ora 10, ia baza S.C. 
COMCEREAL S.A. Deva, situată în Mintia.

informații suplimentare ia Banca 
Agricolă Deva, tei: 216265.

—

■ ■
/

TRIBUNALUL
HUNEDOARA

Vinde la licitație publică în data de 
09.09.1998, ora 12, următoarele:

televizoare color, video, 
calculator, case marcat, fax, 

mese biliard.
Informații suplimentare se pot obține la 

sediul Bancorex Alba, tel: 058/811433 și 
la Tribunalul Hunedoara, tel: 054/211574. 
Adjudecarea la licitație se face cu clauza 
"Văzut și plăcut".

/

^CUVÂNTUL
- LIBER

Ziar editat de 
CASA DE PRESAȘI 

EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la 

Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991.
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

< ------------- --------- 1----------------  ■ 5=
Un complet al Tribuna

lului Hunedoara a judecat re
cent procesul intentat pentru 
trafic de influență unui escroc 
notoriu. în luna mai a acestui 
an, Casian Cedica din Hune
doara i-a întâlnit pe lleș 
Martin și Adalbert - tată și fiu. 
Cu abilitatea escrocului ver
sat, lui Cedica nu i-a fost greu

"Manevra" a repetat-o pe 
alte coordonate ale județului 
cu soții Nagy - Alexandru și 
Marika, și poate că ar mai fi 
încercat-o și cp alții dacă 
dracul nu-și rupea opincile 
cu el punându-l plocon - vor
ba vine plocon, căci au aler
gat destul după el - în bra
țele celor despre care afirma

TRAF/CANTUL DE
MINCIUNI PUS LA

POPREALA
să afle că aceștia cumpăra
seră din Ungaria, la mâna a 
doua, un autoturism pe care 
nu-l puteau înscrie în circu
lație. S-a oferit generos să-i 
ajute prin cunoștințele sale la 
Poliție. "Dar afacerea costă 
650 de mărci germane - zi
cea el. Nu-i mult căci 400 tre
buie să-i dau celui ce aran
jează treaba." Le-a luat avans 
300 de mărci, a împrumutat 
de câteva ori autoturismul 
împricinat cu acte cu tot, apoi 
a început să-i evite, după ca
re a dispărut cu totul.
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I-că-i sunt prieteni. Aceștia 
au "toaletat" juridic și l-au 
prezentat procurorului care, 
fără multă zăbavă, l-a pre
zentat instanței.

Recent, cum am mai 
spus, prin sentința penală nr. 
68/1998, Casian Cedica a 
fost condamnat la 4 ani în
chisoare și la despăgubiri 
civile către cei pe care-i es
crocase. Cedica nu face 
pentru prima oară cunoștință 
cu instanța. A mai fost con
damnat o dată pentru furt. 
(/.C.)

UNIVERSITATEA ECOLOGICA DEVA
Anunță concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

□ Director economic
□ Economist (finanțe-conttabilitate]
Condiții: studii economice superioare de 

specialitate.
Relații suplimentare la tel: 054/211816 sau la 

i secretariatul universității, str. 1 Decembrie, nr.28, Deva.
J

Privatizarea Rafinăriei 
"Vega" - "în aer" 

și nici ROMTELECOMUL nu 
stă mai bine!

reluat, trecându-se prin toate 
etapele (reevaluare, întocmirea 
unui nou caiet de sarcini, depu
nerea scrisorilor de intenție, sta
bilirea câștigătorului etc.).

Așadar, după "Petromidia", a 
urmat "Vega" și atâtea altele! Și 
mai nou Romtelecomul de la care 
se aștepta aproximativ un miliard 

de dolari. Din cele 
trei firme rămase în 
cursă pentru pri
vatizarea sa, două 
s-au retras pe motiv

de... situația de la Moscova și din 
zonă. Și nici cealaltă firmă "nu se 
simte prea bine". Exemple de 
acest fel putem să adăugăm cu 
duiumul. Un fapt e mai credibil - 
țara este condusă cu incompe
tență. Omul de rând este asaltat 
zilnic cu una, cu alta. Mai nou 
suntem amăgiți cu alegeri antici
pate care se "preconizează" cel 
mai târziu pentru primăvară. Pri
vind cu ochii larg deschiși 
această gugumănie, ne întrebăm
însă ce vor aduce aceste ale- | 
geri? Nu vor aduce nimic! Tabe
rele care pot ajunge la putere, se 
cunosc de-acum! Așa că, fie
care se descurcă cum poate!
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La închiderea 
ediției

Știrile, oglindind o realitate 
| dureroasă, care ne sosesc la 

redacție nu anunță nimic bun. 
România se îndreaptă spre un 
colaps ce nu mai poate fi evitat. 
Sfaturile adresate de Poul 
Thomsen ministrului de finanțe, 
Daniel Dăianu, indică, ca singură 
soluție de ieșire din criză, creș
terea impozitelor și 
taxelor, ceea ce ne f 
aduce aminte de Ca
rol I care l-ar fi între- 
bat pe Mihail Kogăl-
niceanu, ministru de externe în 
timpul războiului de indepen
dență, de unde să ia bani pentru 
înzestrarea armatei. Acesta din 
urmă a răspuns: "Tot de la cei 
care nu au, Măria-Ta". Banii de la 
privatizare, pe care se sconta, 
nu mai vin pentru simplul motiv 
că privatizarea s-a împotmolit. 
Ultima picătură amară, după atâ
tea altele, s-a revărsat de la 
rafinăria "Vega" care nu se va 
mai privatiza, contractul fiind 
reziliat pentru depășirea ulti
mului termen, al patrulea, oferit 
de FPS. Cele două firme străine 
implicate nu au virat banii anga-

| jați prin contract, așa că tran-
■ zacția a căzut, iar procesul de
■ privatizare al firmei va trebui
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5.C. ARAL IMPEX SRL
Angajează director comercial in următoarele condiții: 

a studii superioare economice sau tehnice - 
specialitate construcții sau materiale de construcții; 

a cunoștințe de marketing și management; 
a vârsta maximă 35 ani.
Informații suplimentare la tel: 094/591602; 212434.
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