
Comerțul la sate

Funcționează pe raza 
comunei Baia de Criș, cum 
am aflat de la dna 
secretară Dorina Micula, 30 
de societăți comerciale și 
asociații familiale, excep
tând pe cele ale coope
rației de consum. Unii 
comercianți au deschis 
magazine în propriile 
locuințe, alții au închiriat 
spații disponibile.

Singurele care au creat 
locuri de muncă pentru 
tineret, în general pentru 
disponibilizați, sunt câteva 
unități de producție cum ar 
fi: SC "Sorilact" (patron 
Sorin Rișcuța), unde au 
fost angajate 20 de 
persoane, SC “Baia Verde 
Shoes" SRL, firmă româno-

Magazinele - 
^oglinzi” ale slabei 

puteri de cumpărare
italiană cu sediul în satul 
Rișca, care produce 
încălțăminte și SC Acris 
Exprod SRL a dnei Alina 
Ivănuț din Baia de Criș, cu 
același profil. Cum mai 
spunea dna Micula, se află 
în construcție, urmând să 
se deschidă curând, o stație 
de carburanți - SC Trans Oii 
Baia Impex SRL, care va 
asigura, de asemenea, 
câteva locuri de muncă.

încercând să aflăm 
amănunte despre activi
tatea comercială din 
comună, am trecut pragul 
câtorva prăvălii și baruri din 

centrul localității. Ne-am 
oprit pentru început la SC 
Mercur Corn SRL din 
strada Muntele Găina. 
Magazinul, care desface 
produse tip ABC, era 
aprovizionat corespun
zător. “De o lună am 
cumpărat acest spațiu - 
spunea dl patron loan 
Barbara -, preluând 
totodată și marfa existentă 
în stoc”. Calitatea 
dumnealui de patron nu o

Estera SÎNA, 
Cristina CÎNDA

(Continuare în pag. 2)

Unii cu foloasele, alții cu ponoasele

Cu podurile ce-ați avut?
Urmările războiului din 

Iugoslavia, purtat în numele 
democrației și înlăturării unei 
catastrofe umanitare - cum au 
motivat forțele NATO - se 
repercutează cu semne vizibile 
și asupra țării noastre, fie sub 
forma ploilor acide, care 
distrug culturile agricole și 
vegetația în zonele învecinate, 
fie prin pierderile incalculabile 
asupra economiei românești 
cauzate de menținerea 
embargoului, în special al celui 
petrolier, instituit împotriva 
Iugoslaviei. Fiind puternic 
afectați și de unele discriminări 
impuse navaliștilor români pe 
Dunăre, în sectorul iugoslav, 
unde au fost distruse trei 
poduri peste acest fluviu,

indiscutabil ca urmare a poziției 
avute de conducerea țării 
noastre față de aliați, pe care i- 
a susținut din răsputeri (ceea ce 
unele țări chiar din NATO s-au 
abținut să o facă), învrăjbind și 
înrăutățind astfel relațiile cu țara 
vecină, iată că armatorii noștri 
au fost aduși în situația să 
protesteze vehement,
apreciindu-se că pierd lunar 
peste 10 milioane de dolari, fiind 
astfel împinși la faliment.

Forma de protest aleasă a 
fost blocarea, temporară 
deocamdată, a circulației pe 
Dunăre, acțiune care a încetat 
ieri seară, dar care va fi reluată 
pe timp nelimitat în cazul când 
nu vor fi satisfăcute 
revendicările. Considerând că

blocarea Dunării la Călărași 
de către Asociația 
Armatorilor și Operatorilor 
Portuari Fluviali din România 
constituie o acțiune 
îndreptățită, ministrul 
Transporturilor, dl Traian 
Băsescu, a susținut blocada 
instituită, în vreme ce din 
partea ministrului Internelor 
s-au auzit ecouri de alt gen. 
Chiar și premierul Radu 
Vasile a acceptat că apele ar 
trebui să fie limpezite, 
deoarece Bulgaria și alte țări 
au renunțat la susținerea 
embargoului, care este acum 
considerat ca o măsură ce 

_______Nicolae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 2)

Simpozion 
national de I 

parazitologie
Azi și mâine, la Casa de 

cultură din Deva se 
desfășoară lucrările unui 
simpozion național pe 
probleme de parazitologie. 
Simpozionul este organizat 
de către Direcția sanitar- 
veterinară și Asociația 
medicilor veterinari din județul 
Hunedoara, împreună cu Filiala 
Hunedoara a Asociației 
medicale române și Colegiul 
medicilor veterinari, mani
festarea bucurându-se și de 
participare internațională.

în special sunt abordate 
aspectele referitoare la bolile 
parazitare ce se transmit de 
la animale la oameni. (N.T.)
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LA DEPOZITELE IN LEI
- PEBSOANELOR FIZICE

x la 30 de zile - 
55% /an 

prin capitalizare - 
71,2%/an

x la 90 de zile - 
57% /an 

prin capitalizare - 
70,4%/an 

\_______ —________ /

FMI ne iubește și nu ne 
lasă din ochi

Semnarea acordului 
stand-by cu FMI în urmă cu 
o lună de zile și acordarea 
imediată a primei tranșe de 
împrumut, de 73 milioane 
de dolari, din suma totală de 
547 milioane de dolari 
prevăzută în acord, au 
generat euforie la nivelul 
Guvernului și al unor 
politicieni. Și este, 
realmente, un succes al 
Cabinetului Radu Vasile, 
chiar dacă, până s-a ajuns 
aici, ni s-au impus condiții 
multe, dure. Există însă și 
avantaje. Diminuarea pre
siunilor asupra bugetului,

a Nu e niciodată prea târziu sa
alegi... cea mai buna oferta

0
aniversare

prin alimentarea lui cu

surse externe și printr-o 
potențială rescadențare a 
datoriilor țării noastre, 
posibilitatea unei relative 
relaxări fiscale, creșterea 
volumului investițiilor 
directe, dobânzi reduse 
pentru creditele atrase de 
pe piața privată de capital 
sunt câteva dintre ele.

Din păcate, nici unul din 
aceste avantaje n-a fost 
materializat până acum. 
Dimpotrivă. Investițiile 
directe, de exemplu, au 
scăzut dramatic în ultima 
vreme, băncile contactate 
pentru acordarea de 
credite ne percep dobânzi 
împovărătoare, de peste 17 
la sută, iar bugetul, slab 
alimentat din interior, este 
lipsit și de intrări de capital 
din afară. în același timp, 
condițiile impuse de FMI

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

f-------------------- -----------Slaba pregătire a 
candidaților ce s-au 
prezentat la sesiunea din 
septembrie a.c. pentru 
admiterea la Facultatea de 
Inginerie din Hunedoara a 
condus după stabilirea și 
afișarea rezultatelor finală 
ale concursului la o situație 
aparte. Astfel, dintr-un total 
de 146 de candidați, doar 31 
au reușit să obțină punctajul 
necesar promovării 
examenului. Pentru a fi 
declarați admiși, potrivit 
grilelor stabilite de către 
comisia de admitere, 
candidații trebuiau să obțină 
un minim de 89 de purjcte, 
punctaj ce ar fi corespuns 
cu nota 5. Dintre cei 31 de 
candidați admiși, unul 
singur a reușit să obțină 
puțin peste 150 de puncte 
dintr-un total de 200 cât se 
puteau realiza în urma 
rezolvării integrale a testelor 
grilă.

Conducerea facultății 
hunedorene apreciază că 
rezultatele obținute în 

actuala sesiune de admitere 
sunt foarte slabe, fapt mai 
rar întâlnit în ultimii 10-15 ani. 
Dacă la multe facultăți de 
profil media cea mai mare se 
situează în jurul notei 9, cel

La Facultatea de 
Inginerie Hunedoara 

0 NOUA
SESIUNE DE 
ADMITERE 
mai bun rezultat de la 
Hunedoara din sesiunea 
aceasta a fost 7,95, deși 
gradul de dificultate a 
testelor a fost unul scăzut.

Pentru rezolvarea 
situației dificile create atât 
pentru candidați, cât și 
pentru realizarea planului de 
școlarizare, conducerea 
facultății a hotărât 
organizarea unui nou con
curs de admitere. Cei 

interesați de reușită la 
viitoarea sesiune pot 
beneficia de consultații 
gratuite la disciplinele de 
admitere. Cu toate 
acestea profesorii se 
îndoiesc de obținerea 
unor rezultate foarte bune 
la noua sesiune, întrucât 
timpul de pregătire este 
prea mic pentru a promova 
cu bine testele grilă.

Slaba pregătire a 
candidaților care au optat 
pentru Facultatea de 
Inginerie din Hunedoara 
este motivată și de starea 
generală a siderurgiei și 
metalurgiei din zonă ce se 
află într-un plin regres și 
care nu mai asigură mari 
șanse absolvenților 
facultății, iar acei candidați 
care s-au simțit mai bine 
pregătiți au optat pentru 
alte centre universitare 
care dau o altă perspectivă 
profesională după 
terminarea studiilor.

Corne/ POENAR

‘‘1/S entru unul dintre 
Ftfcei mai prolifici ți 

vrednici reprezentanți ai 
scriitorimii hunedorene,

Luni abonament gratuit sau 
Luni intre 1000 si 15 minute 
GRATUITE suplimentar

data de 10 septembrie e una 
aniversară. Mâine, Eugen 
Evu împlinește 55 de ani de 
viață; ani care în cea mai 
mare parte a lor au fost și 
continuă să fie marcați de 
“dulceapovară” a scrisului, 
ca profesiune de credință...

Afirmăndu-se în viața 
literară românească pe 
tărâmul incitant al poeziei 
(unde au “răsărit” de-a
lungul anilor volume de 
versuri ca “Toate iubirile

Romcom Deva ■ magazin FLAMINGO,
Scce.Vrie' Șlel. 054/213189, 094/510849, Deva

(șapte poeți) ”, “Muntele 
mioritic", “Cu fața spre 
stea”, “Dragă omule”, “La 
lumina mâinilor”, “Ram cu

Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 2)

Banca Internațională a Religiilor 
lansează, în perioada 
8-30 septembrie 1999, 
un nou produs bancar

„CERTIFICAT 2000" in USD
cu o dobândă de 6,5% pe an 

și scadență la 119 zile
• Valoarea minimă a unui certificat de depozit este
de 500 USD.
• Plata dobânzii se va face la scadentă.

t

• Certificatele se pot vinde persoanelor fizice și 
juridice.



Cuvântul liber 9 SEPTEMBRIE 1999

/*

(Urmare din pag. 1) FMI ne iubește...
prin acordul stand-by ne 
creează în continuare 
serioase dificultăți. Cea mai 
mare este, se pare, 
problema facilităților 
(interzise) pentru investitorii 
străini, care-i îndepărtează 
de țara noastră.

Și timpul trece. Se 
apropie luna octombrie, 
când FMI trebuie să ne 
vireze, conform acordului, a 
doua tranșă de împrumut, în 
sumă de 198 milioane de 
dolari. însă respectarea din 
partea noastră a clauzelor 
contractuale se află în 
suferință. Inflația a crescut 
îngrijorător, deficitul bugetar 
a depășit și el barierele 
impuse, iar împrumutul de 
450 milioane de dolari, 
prevăzut a fi contractat până 
în luna octombrie a.c., nu se 
arată prea clar la orizont. 
Ministerul Finanțelor duce 
tratative cu două importante 
bănci străine, respectiv 
Deutsche Bank și Merril 
Lynch, însă acestea impun 

k dobânzi mari, de peste 17 la

(Urmare din pag. 1)

exclude pe aceea de 
vânzător și consideră că este 
normal să fie așa în situația 
actuală de tranziție. “Oamenii 
ar cumpăra mai mult decât 
strictul necesar, dar nu au 
bani - afirma. De când s-au 
închis minele din zonă, 
puterea economică a 
populației a scăzut mult”. 
Conștient că sunt încă multe 
magazine cu același profil, 
speră_ totuși că va merge 
bine. în prezent, viteza de 
vânzare este de 800.000 - 
1 milion de lei pe zi. Pentru 
a menține această cifră de 
rulare, se străduiește să 
diversifice fondul de marfă, în 
același timp să aducă ceea 
ce se solicită, dar în cantități 
restrânse, pentru a nu expira 
termenul de valabilitate.

Tot în zona centrală a 
comunei funcționează și un 
punct de lucru al SC "ABC 
Alpino Felix” SRL Brad. 
Spațiul este închiriat de la un 
proprietar, însă aspectul 
acestuia cam lasă de dorit. 
Dna Felicia Giurgiu era 
conștientă de această stare 
de lucruri și ar fi dorit să 
schimbe înfățișarea
interioară și exterioară a 
încăperii (cu pereți cam 
înnegriți, plafon din cofraje 
de ouă, mobilier învechit de 
vreme și pardoseală 
denivelată), dar lipsa banilor 
a stopat orice elan în acest 
sens. Chiar în asemenea 
condiții se vând aici produse 
tip ABC, cafea, sucuri, dar și 
produse alcoolice la sticlă, 

sută, pe care Guvernul de la 
București nu este dispus să 
le accepte.

De toate acestea și 
îndeosebi de primirea 
amintitului credit, până în 
luna octombrie, este 
condiționată acordarea celei 
de a doua tranșe din acordul 
stand-by. Tocmai de aceea, 
marți a sosit în România o 
echipă de experți a FMI, în 
frunte cu însuși nego
ciatorul Emanuel
Zervoudakis, cu intenția 
declarată de a analiza cu 
autoritățile române recti
ficarea bugetului de stat, 
aflată chiar în aceste zile în 
discuția Executivului. Cu 
siguranță că reprezentanții 
FMI se vor interesa și de 
modul în care sunt 
respectate și celelalte 
clauze din acord, iar ai noștri 
vor cere clemență pentru 
anumite neconcordanțe. Cu 
atât mai mult că lâ dificultățile 
interne se adaugă și altele 
externe, în principal cele de 
lângă noi, generate de 

Magazinele - 
^oglinzi” ale slabei 

puteri de cumpărare
acestea din urmă “doar 
pentru acasă”, cum spunea. 
Aici lucrau încă 3-4 angajate, 
dar datorită cheltuielilor mari 
dna Giurgiu a fost nevoită să 
se descurce singură. Numai 
taxele pentru băuturi 
alcoolice, cafea și țigări se 
ridică la 3 milioane de lei 
anual, iar pentru autorizația 
de funcționare emisă de 
primărie a plătit în acest an 
250 mii lei, față de 38.000 lei 
în 1998. “Urmează și taxa 
pentru reclamă - spunea. 
Aceste cheltuieli mari ne 
omoară”. în mod normal, 
asemenea taxe ar presu
pune creșterea prețurilor 
produselor comercializate, 
spre a putea face față 
situației. Cu toate acestea, 
așa cum preciza interlo
cutoarea, au fost nevoiți să 
practice prețuri mai scăzute 
pentru a se vinde marfa și a 
nu-și pierde clientela și așa 
puțin numeroasă.

în imediata vecinătate a 
sediului “RomTelecom”, un 
spațiu modem, cu terasă, se 
pare că este una dintre 
atracțiile pentru petrecerea 
unor clipe de destindere. “La 
Neamțu” scrie pe firma 
acestuia, dar am aflat mai 
apoi - după ce vânzătoarea a 
răsfoit niște hârtii - că 
denumirea ce o poartă este 
de fapt SC Dimesis SRL. Alte 
"secrete” nu ne-a dezvăluit, 

războiul din Iugoslavia, UE 
și NATO recunoscând doar 
în declarații sprijinul dat de 
România în aberantul con
flict, dar lăsând-o singură 
în vâltoarea Dunării și a 
restricțiilor impuse de 
vecinii sârbi.

în pofida situației 
economice grave a 
României, a rezervei 
reduse de valută a BNR, a 
multiplelor disensiuni in
terne, este greu de 
prevăzut ce vor decide 
jandarmii FMI în privința 
bugetului nostru atât de 
jerpelit și a celorlalte 
clauze din acordul stand
by, care ne împovărează 
peste măsură. Cum îi 
știm, ei nu prea sunt 
dispuși la rabat și 
compromis. De vor gândi 
pozitiv și vor da „verde" 
celei de a doua tranșe de 
împrumut va însemna cu 
adevărat o gură de aer 
pentru România. Să 
vedem.

motivând că este angajată 
de numai o lună, refuzând 
să mai scoată o vorbă și 
întorcându-ne , spatele, 
după ce ne “invitase” să 
mergem la Brad, la patron, 
dacă vrem să aflăm mai 
multe. Despre ambianță și 
servire n-am avut cu cine 
discuta, căci la mese nu se 
afla nici un consumator.

Atitudinea vânzătoarei a 
fost surprinzătoare pentru 
noi, mai cu seamă că, în 
condițiile concurenței, 
asemenea vechi metehne 
au cam dispărut.

***

Ca peste tot, interes 
pentru aprovizionare există 
și în aceste magazine 
sătești, chiar dacă marfa se 
desface nu în cele mai bune 
condiții. Comerțul trece 
printr-o perioadă critică, mai 
cu seamă în zonele 
defavorizate, viteza de rulare 
a mărfurilor fiind influențată 
de slaba putere de 
cumpărare. Comercianții 
sunt cei care resimt direct 
aceasta, majoritatea dintre 
cei cu care am discutat fiind 
de părere că “tot mai prost 
merg treburile”. Când sunt 
zile de salarii sau când se 
iau pensiile se simte și în 
activitatea comercială, chiar 
dacă produsele cumpărate 
sunt cele absolut necesare.

EUGEN EVU, 
LA DE ANI

Chiar dacă voi fi acuzat de 
subiectivism, spun cu 
convingere că Eugen Evu este 
unul dintre cei mai importanți 
poeți contemporani, a cărui 
creație ii va asigura locul 
binemeritat in istoria liricii 
românești. La 55 de ani, cu 
aproape 20 de volume apărute, 
dintre care 14 de poezie -sper 
să nu fi greșit -, el se află 
acum in deplinătatea 
maturității creatoare și a 
materializării crezului său 
artistic. Ne cunoaștem de 
multă vreme și mă onorează 
prietenia Domniei-sale, deci 
îmi permit să spun că știu intr- 
o destul de mare măsură cât a 
trebuit să lupte, i-am știut și-i 
cunosc incrâncenările, dar 
mă bucur din toată inima că 
lupta sa a dus la câștigarea 
multor bătălii și, înainte de 
toate, victoria asupra lui 
însuși. Fiindcă aceasta este 
bătălia cea mai grea, și nu 
degeaba, despre puterea 
eului-’rival", Socrate insuși a 
decretat: "Cunoaște-te pe tine 
însuți”, conștientizând, încă 
din vremea sa, că marea, 

" ------------------------------------------------------------= =<O aniversare
(Urmare din pag. 1)

oglinzi”, “Soarele de andezit”, “Țara poemului meu”, “Aur 
heraldic", “Amarul mierii", “Miere sălbatică", “Strugurii 
întunericului", “Elegii corvine”), scriitorul hunedorean n-a 
rezistat nici chemării prozei - literatură pentru copii, teatru, 
reportaj, eseu -, dând noi semnificații întregii sale avuții 
spirituale.

Pentru Eugen Evu, “poet clar și melodios", poezia e “ca o 
șansă de mântuire", după cum singur mărturisește; poezie 
“străbătută de efluvii eufonice, luminoasă, cu toate acestea, 
numai în aparență, ca o încăpere scăldată în razele soarelui, 
dar în care cântă stins un flaut... ” (Ion Mircea). “De fapt, ceea 
ce frapează la acest poet este, pe de o parte, expresia directă, pe 
de altă parte, capacitatea acestei sincerități de a se structura 
melodic” (Ștefan Augustin Doinaș)

Cu o zi înaintea aniversării (9 sept.), Fundația “Iancu de 
Hunedoara”, revista “Provincia Corvina”(alcăreiredactor-șef 
este poetul), Radio “Color” și “Antena 1 TV Hunedoara" îl 
sărbătoresc pe Eugen Evu la Clubul “Constructorul" (ora 
17,00), organizând pentru toți cei care se vor afla alături de 
sărbătorit un program atractiv și reconfortant. Tot cu acest prilej, 
va avea loc și lansarea celui mai recent volum de versuri 
(“Grădinile semantice”), în cuprinsul căruia poetul încearcă să 
sintetizeze acel sentiment al maturității, ce nu se vrea a rămâne 
floar ca un retorism..

prima și decisiva luptă 
trebuie să o dăm cu noi 
înșine și-apoi cu alții. Or, 
cum niciodată nu ne 
cunoaștem îndeajuns, 
războiul e cu atât mai greu. 
Dar, Eugen Evu a învins de 
fiecare dată, deși, sunt sigur, 
de multe ori ar fi putut 
exclama precum Pirus: “încă 
o victorie ca asta și..." Insă, 
asemenea Păsării Phoenix a 
avut puterea să renască - 
deși artistul se sacrifică pe 
sine câte puțin cu fiecare 
carte apărută, cu Fiecare vers 
sau frază, pentru că arderile 
sale întru artă sunt atât de 
complexe și de adânci, încât 
sunt definitive: iar unitatea 
de măsură a creatorului de 
frumos este jertfa, fiindcă 
materializarea trăirilor sale 
este ofranda pe care ne-o 
oferă spre binele, frumosul și 
înălțarea sufletului. Eugen 
Evu are această putere, 
acest har și această menire 
de a ne face să simțim și să 
vedem lumea prin ochii și 
sufletul său, fiindcă el este, 
înainte de orice, POET. Fie 
că este sentimental, revoltat, 
înțelegător cu lumea 
înconjurătoare sau pur și 
simplu om. OMUL și 
POETUL Eugen EVU - 
sintagmă pe care o 
(re)găsim în fiecare vers, 
poem sau carte a sa.

Acum, la împlinirea 
vârstei de 55 de ani, nu-mi 
rămâne decât să-i urez din 
tot sufletul sănătate, aceeași 
înverșunată putere de muncă 
și realizarea frumoasă a 
tuturor dorințelor literare.

La mulți ani. Eugen!
Dumitru HURUBĂ

După 30 de ani,

Julio 
Iglesias în 
România
Concertul pe care celebrul 

interpret latin trebuia să-l 
susțină săptămâna trecută (în 
3 septembrie) la București, pe 
stadionul Cotroceni, și anulat din 
pricina condițiilor nefavorabile 
a fost reprogramat, după cum 
se știe, pentru astă seară. 
Vocea inconfundabilă a lui Julio 
Iglesias se va face astfel 
reauzrtă (“live”) în România după 
30 de ani, în februarie 1969
artistul spaniol cântând la 
“Cerbul de aur” de la Brașov - 
primul festival internațional la 
care lua parte.

Julio Jose 
Iglesias De La . 
Cueva s-a | 
născut la 23 ’ 
septembrie 
1943, 
familie 
medici 
capitala 
Spaniei. încă 
din vremea adolescenței se 
face remarcat prin aptitudinile 
sale sportive, devenind portarul

într-o 
de 

din

la juniori al echipei de fotbal Real 
Madrid. însă un tragic accident 
de circulație va pune capăt 
carierei sale sportive, țintuindu- 
I la pat (semiparalizat) pe tânărul 
Julio timp de 18 luni. Se pare 
însă că în cazul lui, tot răul a 
fost spre...foarte bine. Căci 
destul de curând, odată 
recuperat complet, Julio Iglesias 
a început să-și interpreteze 
propriile compoziții, după ce 
învățase să cânte la chitara 
adusă într-o doară de asistenta 
care-l îngrijea în spital...

în 1971, Julio se căsătorește 
cu fotomodelul Isabel Arrastria, 
cu care are trei copii - Maria 
Isabel (Chabeli, 28 de ani), Julio 
Jose (26 de ani) și Enrique 
Miguel (24 de ani). Chipeșul și 
romanticul cântăreț divorțează 
însă la scurtă vreme de soția 
sa, pentru ca în urmă cu câțiva 
ani să cadă în mrejele unei 
frumoase olandeze, cu care are 
încă doi băieți (Miguel Alejandro 
și Rodrigo).

Muzica sa deosebit de 
cantabilă, cu accente melan
colice, a cucerit nu doar inimile 
numeroșilor ascultători, ci și 
importante distincții pentru cele 
peste 200 de milioane de albume 
vândute în toată lumea; 
interpretul spaniol a obținut 
peste 1000 de Discuri de aur și 
mai mult de 500 de Discuri de 
platină. Premiul Diamond Record 
(oferit de “Guiness World Book 
Of Records în 1983) l-a răsplătit 
pentru cele peste 100 de milioa
ne de discuri în opt limbi iar prin 
cea mai recentă distincție (în 
urmă cu doi ani) Julio Iglesias a 
fost declarat “cel mai bun 
cântăreț latin” la World Music 
Award de la Monaco. (G.B.)

Cu podurile ce-ați avut? PDSR și legile proprietății
(Urmare din pag. 1)

aduce serioase prejudicii numai țării 
noastre, în vreme ce nu avem nici un 
fel de promisiune certă că vom fi 
despăgubiți cândva de către cineva, 
respectiv de către forțele aliate care 
au fost susținute, președintele 
Constantinescu considerând
intervenția lor ca “legitimă și 
necesară”. Consecințele ne spun clar 
cât de legitimă și necesară a fost 
intervenția de dragul apropierii de 
NATO și de Uniunea Europeană 
trăgând și noi ponoasele războiului.

Soluția aleasă de NATO pentru a 
distruge podurile de peste Dunăre 
aflate în sectorul iugoslav n-â fost 
întâmplătoare, aceste obiective fiind 
clasificate drept strategice. 
Concomitent s-a avut în vedere și 

lovirea economiei țărilor care utilizează 
fluviul pentru transportul de mărfuri, 
aceasta fiind calea cea mai ieftină. 
Undeva apar justificate și pretențiile 
formulate de partea iugoslavă, care 
cere celor interesați de refacerea 
circulației fluviale să contribuie la 
reconstrucția podurilor și la 
“culegerea” din apă a eventualelor 
bombe neexplodate. Cum partea 
americană a fost interesată mai mult 
să-și experimenteze tehnica militară 
sofisticată, într-un poligon numit 
Iugoslavia, a lăsat reconstrucția în 
seama păgubiților și altor țări europene 
care vor să se implice. Implicarea este 
însă condiționată de plecarea lui 
Miloșevici de la conducere.

Timpul, care știm că asigură 
coacerea cireșelor, va coace, evident, 
și situația din Iugoslavia.

Mai multe teme s-au aflat în atenția 
liderilor PDSR Hunedoara la întâlnirea cu 
jurnaliștii ce a avut loc marți, 7 septembrie 
a.c., însă cea referitoare la poziția 
partidului vizavi de legile proprietății a fost 
cea mai importantă dintre ele. Discuțiile 
aprinse iscate în ultimul timp în rândul 
clasei politice au adus la lumină viziunile 
concrete ale fiecărui partid politic 
referitoare la acest subiect atât de delicat.

Partidul Democrației Sociale din 
România susține retrocedarea 
proprietăților însă cu anumite condiții, acea 
restitutio in integrum nefiind o soluție 
viabilă. De altfel, PDSR s-a declarat de 
mult adversar al țărăniștilor care susțin 
tocmai acest lucru. Așa după cum afirma 
președintele PDSR Hunedoara, dl. Mihail 
Rudeanu, legile în cauză ar pune o povară 
extraordinară pe capul contribuabilului 
român. Multe dintre imobilele naționalizate 
sunt astăzi sedii de universități, cabinete 

medicale, sedii ale unor instituții publice, 
restituirea lor în natură fiind practic 
imposibilă. în aceste condiții restituirea se 
va putea face doar prin despăgubirea 
bănească a foștilor proprietari sau a 
urmașilor acestora. Conform unor calcule 
efectuate de către experți ai PDSR, suma 
totală ce ar trebui plătită de către statul 
român drept despăgubire s-ar ridica la 50 
de miliarde de dolari. Chestiunea in cauză 
a fost abordată de către PDSR și din alt 
punct de vedere, respectiv a fost 
analizată situația financiară a unor mari 
întreprinderi la mdmentul naționalizării 
acestora. S-a constatat că majoritatea 
industriașilor vremii aveau datorii imense 
către statul român, bani care nu au fost 
plătiți niciodată. în aceste condiții este 
absurd și obraznic să vină urmașii acelor 
industriași și să ceară înapoi o 
întreprindere care acum este foarte 
profitabilă, dar care în 1947 la 

naționalizare era falimentară. O situație 
aparte se regăsește în Transilvania unde 
mai bine de 60% dintre imobilele 
importante din marile orașe au fost 
deținute de către o minoritate de proprietari 
ai căror urmași nu mai trăiesc de multă 
vreme în țară.

Toate aceste probleme împreună cu 
altele nu fac altceva decât să scoată în 
evidență deficiențele concepțiilor celor 
aflați acum la guvernare în privința legilor 
proprietății. Lucrurile trebuie mult mai 
atent studiate astfel încât să fie eliminate 
pe cât posibil viitoarele abuzuri. în caz 
contrar legile proprietății nu vor fi altceva 
decât niște legi ale restaurației, legi care îi 
vor îmbogăți peste măsură pe unii 
cetățeni și care în același timp îi vor 
îmbogăți pe avocați prin numeroasele 
procese ce vor avea loc.

Andrei NISTOR _______________ ______________ r
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“Dacă nu pot face nimic, atunci 
de ce mai stau pe scaunul 

acesta?”
întrebarea din titlu este 

una retorică și în același 
timp extrem de realistă. Dl 
primar Faur, ca de altfel 
majoritatea primarilor de 
comune din județul nostru, 
este disperat din cauza lip
sei banilor. Acest fapt pa
ralizează practic Orice ini
țiativă, uneori chiar și cea 
mai mică investiție consti- 
tuindu-se într-o problemă 
de nerezolvat. Reglemen
tările legale actuale sunt 
cele care conferă institu
țiilor locale o așa-zisă in
dependență  financiară. Din 
nefericire este doar o lo
zincă fără suport, atâta vre
me cât nu ai nici o posibi
litate de a face rost de bani 
din altă parte decât de la 
stat.

Rep.: - Și totuși die pri
mar, de ce mai sunteți încă în 
această funcție?

I.F.: - Mai sunt aici pen
tru că sper ca actuala situa
ție să se schimbe cumva în 
viitorul apropiat. Criza este 
atât de profundă - și nu este 
doar situația particulară a 
comunei noastre, ci este una 
generală în țară - încât sunt 

In agricultură, producții slabe generate de lipsa 
utilajelor și mentalitatea învechită

sigur că trebuie să se schimbe 
într-un fel.

Rep.: - Die primar, câți bani 
intră lunar în bugetul local?

- discuție cu dl lacob Faur, 
primarul comunei Cîrjiți -

I.F.: - Poate că ar fi bine 
să nici nu pomenim această 
sumă care este ridicolă; este 
vorba despre 1,5 milioane de 
lei lunar care intră în bugetul 
primăriei, sumă cu care vă 
dați seama că putem face ex
trem de multe lucruri (sic!). 
Este adevărat, acum câteva 
zile am primit 450 de milioane 
de lei cu destinație specială. 
400 de milioane sunt pentru 
modernizarea drumului comu
nal Cîrjiți-Chergheș, iar 50 de 
milioane sunt destinați între
ținerii drumurilor comunale.

Rep.: - Câți kilometri de 
drum comunal aveți?

I.F.: - Sunt 24 de km de 
drum, cele 50 de milioane 
fiind insuficiente pentru între
ținerea lor. De altfel, 26 de 
milioane din aceștia trebuie 
să-i dăm celor de la drumuri 
față de care avem o datorie 
încă din iama trecută. Practic 

rămânem cu nimic, așa că 
nici cele mai mici activități 
de întreținere a drumurilor 
nu le mai putem executa.

Rep.: - Chiar dacă bu
getul este așa cum este, bă
nuiesc că aveți totuși și 
unele planuri investiționale.

I.F.: - Degeaba avem pla
nuri dacă nu avem bani. Uitați 
spre exemplu introducerea ga
zului metan, investiție valo
rând multe miliarde, a fost în
cepută însă acum stagnează. 
Pe tronsonul Archia-Almaș 
mai sunt de executat numai 
300 de metri, însă fără bani nu 
se poate face nimic. Banii de la 
Guvern nu au venit așa că nu 
putem decât să așteptăm.

Rep.: - Cum vă simțiți 
atunci când oamenii, cetă
țenii comunei, vă întreabă 
de ce nu se face un lucru 
sau altul?

I.F.: - Nu mă simt deloc 
bine, mai ales că mulți nu în
țeleg dificultățile enorme prin 
care trecem. Ai vrea să faci 
totul pentru comuna ta, dar 
nu poți face nimic și acest 
lucru este foarte stresant.

Rep.: - Die primar, vă 
mulțumim.

A vând un buget local 
/^aproape inexistent 

precum și lipsa unor activități 
comerciale sau de producție, 
comuna Cîrjiți pare a fi în 
pragul colapsului. Dacă la 
cele enumerate deja mai 
adăugăm îmbătrânirea po
pulației și continua sa scă
dere numerică, precum și re

Agroturismul - o șansă 
pentru comună

lativa izolare față de munici
piul Deva, tabloul devine cu 
adevărat sumbru. Așa după 
cum am aflat, în cele 5 sate 
ale comunei de-abia dacă 
mai sunt 800 de locuitori, ti
nerii fiind tentați să plece la 
oraș.

Unul dintre sate este însă 
un pic mai norocos și aici ne 
referim la Almașul Sec, pe 
teritoriul său mai mulți ce
tățeni construindu-și vile și 
case de vacanță. Fiind foarte 
aproape de Deva, Almaș 
este un loc minunat care dă 
impresia detașării complete 
de vacarmul orașului. Din 
păcate, celelalte patru sate, 
deși având peisaje minunate, 
nu sunt la fel de norocoase 
precum este Almașul Sec.

Din fericire, așa după 
• cum afirma dl primar lacob 

Faur, situația se poate schim
ba radical într-o perioadă de 
timp nu tocmai îndelungată.

"Fiind născut aici și cu
noscând locurile - mărturi
sește dl primar lacob - nu 
mi-am dat seama, până în 

♦ «

momentul în care nu mi-au 
spus-o alții, că această zonă 
este una foarte frumoasă". 
Potențialul turistic poate fi 
exploatat cel mai repede cu 
ajutorul agroturismului. Sunt 
îndeplinite toate condițiile 
pentru ca această formă de 
turism să se dezvolte în co
muna Cîrjiți. "O localitate din

Franța dorește să se înfră
țească cu noi, ei fiind intere
sați de agroturism. în acest 
sens am selectat un număr 
de 20 de familii care înde
plinesc toate condițiile pentru 
a putea primi turiști.” într- 
adevăr, în zonă există câteva 
obiective demne de văzut, 
dincolo de frumusețile natu
rale. în primul rând, se poate 
vizita cazărma grănicerească 
din curtea școlii din satul 
Cîrjiți, cazarmă construită de 
francezi pe timpul domniei 
Măriei Tereza. De asemenea, 
merită văzută biserica de se
col XVIII din Chergheș, pre
cum și peștera de acolo. 
Această peșteră nu a fost 
încă explorată dar se presu
pune că este foarte fru
moasă. Un punct de atracție 
este și Piatra Coziei, unde se 
găsește granit alb.

Așadar, agroturismul 
poate fi lozul cel mare pentru 
această comună. Sperăm ca 
locuitorii zonei să profite de 
șansă, în folosul lor și al co
munei.

Pagină realizată de
Ciprian MARiNUȚ și

Andrei NiSTOR

Nu sunt bani

spațiul este

carte este în

pentru căiți
Oamenii de la țară se 

confruntă cu numeroase 
dificultăți materiale astfel 
că nu își permit luxul de a 
da banii pe cărți. Din pă
cate nici "alternativa" care 
ar trebui să o constituie bi
bliotecile comunale nu 
este tocmai fericită.

Din cauza bugetelor 
locale de austeritate de 
care dispun aproape toate 
comunele hunedorene, și 
situația majorității biblio
tecilor din mediul rural es
te destul de delicată. Nici 
biblioteca comunală din 
Cîrjiți nu face excepție de 
la această nefericită re
gulă.

Dacă 
aproape corespunzător, 
fondul de 
mare suferință. "De doi ani 
n-am mai primit bani pen
tru achiziția de carte, iar 
situația se va repeta și anul 
acesta. Astfel, cărți noi ne- 
au fost alocate doar de Bi
blioteca județeană, însă 
numărul acestora este mic. 
Deși dispunem de aproa
pe 6000 de volume din lite
ratura română și univer
sală, avem puține dicțio
nare, cărți de istorie ori in
formatică, cursuri de limbi 
străine, astfel că nu facem 
față solicitărilor" - ne spu
nea bibliotecara Elena 
Lazăr.

Majoritatea cititorilor 
bibliotecii din Cîrjiți o con
stituie elevii și studenții, 
oamenii mai în vârstă 
apelând la serviciile biblio
tecii doar în perioada de 
iarnă când au mai puțin de 
lucru.

Majoritatea locuitorilor co
munei Cîrjiți sunt fie șomeri, fie 
pensionari cu pensii mici. Ast
fel munca pământului și veni
turile realizate de aici constituie 
pentru foarte mulți oameni prin
cipala sursă de trai. Cu foarte 
mici excepții, întreaga supra
față de teren arabil a comunei 
a fost cultivată, astfel că 276 
ha au fost însămânțate cu 
porumb, 190 ha cu grâu, 100 
ha cu plante de nutreț, 60 ha 
cu orz, orzoaică și ovăz, iar 
50 ha cu cartofi și legume.

Din păcate, după cum ne 
spunea ing. Gheorghe lovan, 
de la Camera Agricolă Cîrjiți, 
producțiile obținute pe aceste

Poliția îi verifică pe zilieri
Plutonierul major Bujor 

Burza, șeful postului de Po
liție Cîrjiți, aprecia că popu
lația zonei este liniștită, pe 
raza comunei neînregis- 
trându-se în ultimii ani acte 
de violență ori alte abateri 
grave de la legalitate. 
"Fiind o zonă puțin circu
lată am fost feriți până și de 
accidente rutiere.”

Astfel principala proble
mă cu care se confruntă lu
crătorii de poliție de aici sunt 
furturile de pe câmp. "Mulți 
oameni care au rămas șo
meri din unitățile economice 
din Deva și Hunedoara vin 
prin pădurile de aici după 
ciuperci, iar seara când plea
că dau iama și prin culturile 
sătenilor furând cartofi, var
ză, ceapă etc. Altă categorie 
de șomeri vine la munca 

suprafețe sunt foarte slabe, 
între motivele care au generat 
această productivitate scăzută 
dl lovan identifica sărăcia în 
care se zbate agricultura româ
nească, lipsa utilajelor, terenul 
nu tocmai fertil, mentalitatea înve
chită și păguboasă a țăranilor 
precum și îmbătrânirea forței de 
muncă. “Confruntându-se cu 
numeroase dificultăți materiale, 
oamenii nu-și permit să cumpere 
îngrășăminte, erbicide, pesticide 
ori semințe de calitate, astfel că 
se limitează la tradiționalul "gu
noi de grajd”. Dotarea cu utilaje 
agricole este foarte slabă, la 
nivelul comunei existând câteva 
tractoare dar lipsind semănă- 

câmpului cu ziua, iar când 
termină, pe lângă răsplata 
propriu-zisă, "completează" 
banii primiți și cu produse 
de sezon de pe câmp. în 
fine, mai sunt romii care 
anual atentează la integri
tatea culturilor din zona 
Almașu Sec și Popești” - ne 
spunea dl Bujor Burza.

Pentru a limita amploa
rea acestor furturi Poliția a 
organizat împreună cu cetă
țenii acțiuni de pândă pe 
câmp. Dar când a încercat 
să-i mobilizeze pentru orga
nizarea unui serviciu perma
nent de pază pe câmp oa
menii nu au fost de acord. în 
consecință, polițiștii continuă 
organizarea unor razii și în 
plus îi verifică preventiv pe 
zilierii care vin la muncă în 
satele comunei. 

torile ori utilajele pentru efectu
area tratamentelor la plante. Pe 
lângă că nu se pot compara 
ca grad de fertilitate cu pă
mânturile din lunca Mureșului, 
pământurile de aici sunt fărâ
mițate, iar culturile pe supra
fețe mici nu sunt productive. 
Oamenii în vârstă sunt reticenți 
la tehnologie și la sfaturile 
specialiștilor. Degeaba li se 
spune că arăturile adânci și 
semănarea mecanizată, du
blată de îngrășăminte și trata
mente adecvate, reprezintă 
cheia succesului. Ei ignoră 
sfaturile și tot după tradițio
nalele (dar falsele) principii 
gen "raru umple caru" se ghi-
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Fără ajutoare 
sociale

Datorită lipsei banilor Pri
măria comunei Cîrjiți a fost în 
imposibilitatea de a mai plăti 
ajutoarelareociale pentru cele 
12 persoane care beneficiau 
de acestea. Conform afirma
țiilor dlui viceprimar Ion Stoica 
ajutoarele sociale nu s-au mai 
plătit din luna decembrie a 
anului trecut.

Indicatoarele rutiere 
lipsesc

Pentru cineva care nu a 
mai fost niciodată la Cîrjiți 
poate fi destul de complicat să 
ajungă acolo și asta nu da
torită terenului accidentat ci 
datorită lipsei indicatoarelor 
rutiere. Nici un astfel de indi
cator nu semnalează direcția 
spre care trebuie să mergi 
pentru a ajunge în Cîrjiți. 

dează. Dacă s-ar lucra ca la 
carte producțiile ar putea fi 
dublate și s-ar putea obține 
minimum 3-4000 kg grâu la ha 
și nu 1800 kg cât s-au obținut 
anul acesta, ori 20 tone cartofi 
la ha în loc de 12 tone" - ne 
spunea dl Gheorghe lovan.

"Pe de altă parte, politica 
statului vizavi de agricultură 
este catastrofală" - aprecia 
interlocutorul nostru”. Cupoa
nele în loc să-i ajute pe cei ca
re produc într-adevăr au fost 
de fapt protecție socială po- 
pulistă și neeficace. Iar politica 
de a face troc între specialiști 
și motorină va duce agricultura 
în preistorie".

Privatizarea este (
sublimă dar... (

Așa după cum mărturisea i 
dl viceprimar Ion Stoica, în cele 5 ! 
sate ale comunei Cîrjiți inițiativa I 
particulară este aproape ine- | 
xistentă. Nu există decât două 
sau trei asociații familiale fără 
angajați. Lipsa unor investitori în 
zonă afectează serios veniturile 
bugetului local.

Monument de 
cultură

Biserica din Chergheș a- 
vând hramul Cuvioasa Paraschi- 
va este una dintre cele mai vechi 
din această zonă. Construită în 
prima jumătate a secolului al 
XVIll-lea mica biserică din lemn a 
fost declarată monument de cul
tură. Biserica din Chergheș poa
te fi un important punct de atrac
ție turistică, însă din păcate ea 
nu este suficient popularizată.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I j

Prea multi consilieri!
5

La fel ca și în celelalte 
comune hunedorene și la 
Cîrjiți cei 11 consilieri locali 
sunt considerați o povară 
prea mare pentru bugetul 
local extrem de sărac. "Eu 
consider - spunea dl primar 
lacob Faur - că numărul

Spiritul civic lipsește
"Oamenii așteaptă me

reu, la fel cum era pe vre
mea comunismului, numai 
să le dea și să le facă sta
tul absolut totul." Acesta 
este un reproș al dlui pri
mar lacob Faur față de 
comportamentul unora 
dintre cetățenii comunei 
Cîrjiți. Nu mai există nici un 
pic de spirit civic, spune dl 
primar. Cel mai bun exem
plu pe care îl dă domnia sa 
este starea în care se gă-

Dezinteres față de creșterea 
animalelor

Ing. Gheorghe-lovan de 
la Camera Agricolă Cîrjiți 
aprecia că din cauza pre
țurilor ridicole de preluare 
a produselor animaliere, 
mulți oameni se limitează 
la a produce strictul nece
sar pentru nevoile proprii. 
Astfel numărul ovinelor 
este în scădere continuă, 
iar cel al bovinelor, porci
nelor și păsărilor abia 
dacă se menține constant.

"Era mai bine pe vre
mea CAP-ului pentru că 
atunci furam nu lucram pe 
degeaba” - este o consta
tare tot mai des făcută de 
oamenii comunei Cîrjiți. 
"Acum lucrăm pământul și 
recoltele ne sunt distruse 
de inundații, ori creștem 
animale și vindem carnea, 
laptele, lâna și ouăle pe 
prețuri de nimic” - spuneau 
câțiva țărani.

consilierilor ar trebui redus 
la jumătate”. Indemnizația 
lunară a unui consilier este 
de 600.000 de lei, bani mult 
prea mulți dacă ținem cont 
de activitatea aleșilor comu
nei. Situația este generală 
în județ și în țară.

sesc zonele de protecție a 
drumurilor comunale. 
Aceste zone trebuie cură
țate de vegetația sălbatică, 
iar șanțurile trebuie întreți
nute. Primăria nu are bani 
pentru a face singură 
această acțiune, iar cetă
țenii nu vor să facă așa 
ceva. Nici chiar pe porțiu
nile de drum din fața case
lor proprii, locuitorii comu
nei Cîrjiți nu iau inițiativa 
de a le întreține.
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ANTENA 1
Luni 13 septembrie

12.05 Ivanhoe (r)
13.30 Medicina pentru toți
14.10 Santa Barbara (r)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s, ep. 64)
18.10 Mistere și minuni (do)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 528)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Preotul și cârciumărița (s. Anglia 1995, 

ep. 17)
21.45 Teatru TV prezintă: „Jocul ielelor"
22.45 Jurnalul de noapte. Sport

Marți 14 septembrie
9.30 Viață de câine (d.a)
10.00 Povești de adormit copiii (s)
11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.05 TVR lași 
13.00 TVR Timișoara

14.10 Santa Barbara (r)
16.00 Emisiune în limba 

maghiară
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Mistere și minuni (do)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 

529)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport 
21.00 Detectivul (co./mister 

SUA 1975) 
23.00 Jurnalul de noapte. Sport

«.oo B#ie( tinjl

Miercuri 15 septembrie
10.00 Povești de adormit copiii (s) 
12.05 TVR lași 
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r) 
15.00 Integrale
19.10 Sunset Beach (s, ep. 530)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 24)
22.00 Miracole (s, ep. 19)
23.00 Jurnalul de noapte. Sport
23.15 Români fără frontiere

Joi 16 septembrie
10.00 Povești de adormit copiii (s, 2 ep.)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Lumea bărbaților (r)
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Mistere și minuni 

(do)
19.10 Sunset Beach (s, ep.

531)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Fotbal Cupa UEFA, 

tur 1, manșa 1 (d)
23.00 Reflecții rutiere
23.10 Jurnalul de noapte. Sport
23.30 Cu sânge rece (thriller Germania 1975)

Vineri 17 septembrie
10.30 Povești de adormit copiii (s)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 TVR Craiova
15.30 Emisiune în limba germană
18.10 Mistere și minuni (do)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 532)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport '
21.00 Miracole (s, ultimul ep.)
22.00 Costanza (dramă Italia 1998, p. II)
23.35 Jurnalul de noapte. Sport
23.55 Armata divină (thriller SUA 1995)

Sâmbătă 18 septembrie
9.00 Mica sirenă (d.a)
9.30Tin-Tin (d.a, ep. 1)
11.00 Art. Mania
12.00 20.000 de leghe sub mări (f.a. SUA 1996)
13.30 Lumea și noi
14.00 Arca...Marinei trece Ecuatorul
16.00 Adevărul despre femei (s. Anglia 1997, ep. 1)
17.00 Farmece (s, ep. 19)
18.00 Teleenciclopedia
19.30 Carol și compania (s, ep. 1)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.30 Surprize, surprize (cs)
22.30 Dr. Quinn (s, seria 6, ep. 1)
23.30 Jurnalul de noapte. Sport

Duminică 19 septembrie
9.30 Kiki Riki Miki... (mag. pt. copii)
11.00 Viața satului
12.30 Tezaur folcloric
13.30 Emisiune publicistică
14.00 Divertisment
16.00 Lumea bărbaților (s, ep. 25)
16.30 Auto Show
17.00 Star Trek (s. SF, ep. 27)
17.45 Trupa de șoc (TVR Timișoara)
18.15-Spectacolul lumii (do, ep. 1)' 
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Duminica sportivă
21.50 Minciuni adevărate (f.a. SUA 1994)

Luni 13 septembrie
12.00 Sensul tranziției
13.10 Dragostea contează (s. Turcia 1993, ep. 16) 
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.00 Rebelul (s, ep. 135)
16.00 Grecia (s, ep. 153)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 969)
17.30 Pelerinaje
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 11)
20.00 Concurs (f. România 1982)
21.35 Axis Mundi. Simbolurile apei
22.05 Marile meciuri

Marți 14 septembrie
8.50 Tip-Top, Mini-Top!
10.15 Limbi străine. Engleză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Stăpânul lumii (s, ep. 34)
12.00 Contemp-Art
13.10 Dragostea contează (s, ep. 17)
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.00 Rebelul (s, ep. 136)
16.00 Grecia (s, ep. 154)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 970)
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 12) 
21.00 Universul cunoașterii (do) 
23.00 Preotul și cârciumărița (r)

Miercuri 15 septembrie
10.15 Limbi străine. Franceză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Stăpânul lumii (s, ep. 11) 
12.00 Ultimul tren
13.10 Dragostea contează (s, ep.

18)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.00 Rebelul (s, ep. 137)
16.60 Grecia (s, ep. 155)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 971)
17.30 Medicina pentru toți
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 13)
19.3Q Față în față cu autorul
20.00 Un înger de fetită (co. SUA

1998)
21.30 Teleenciclopedia (r)
23.00 Farmece (r)

Joi 16 septembrie
8.50 Tip-Top, mini-Top
10.15 Limbi străine. Germană '
10.40 O familie ciudată (r) £
11.10 Stăpânul lumii (s)
13.10 Dragostea contează (s)
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Rebelul (s, ultimul ep.)
15.50 Mexico - orașul aztecilor
16.00 Grecia (s, ep. 155)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 972)
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 14)
20.00 Dragoste nebună (dramă Franța 1985)
22.20 Omul, pădurea și securea (do)
23.30 Cultura în lume

Vineri 17 septembrie
8.50 Tip-Top, mini-Top
10.15 Limbi străine. Spaniolă (r)
10.40 O familie ciudată (r)
11.10.Stăpânul lumii (r)
12.00 Tezaur folcloric (r)
13.15 Dragostea contează (s)
14.00 TVR Craiova
14.40 TVR Cluj-Napoca
15.00 Moll Flanders (s. Anglia

1996, ep. 1)
16.00 Grecia (s, ep. 157)
16.45 Santa Barbara (sj
18.00 Cinematograful vremii 

noastre
19.00 Cu ochii’n 4 (r)
19.40 Dreptul la adevăr
22.40 Tom Jones (s, ultimul ep.)

Sâmbătă 18 septembrie
8.00 Samba lui Auguste Comte (do)
10.40 Toate pânzele sus! (s)
12.30 TVR Timișoara
14.00 în spiritul legii (s)
15.05 Giacomo Casanova, mitul unui aventurier 

(do, p. II)
16.00 Grecia (s, ep. 158)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 974)
18.00 Serial de călătorii (do)
20.15 Teatru TV: „Insula"
22.00 Fotbal Meci din Campionatul Spaniei, etapa a 

IV-a (d)

Duminică 19 septembrie
8.30 Samba lui Auguste Comte (do, p. II)
9.30 Arca lui Noe (r)
11.20 TVR lași
13.50 în spiritul legii (s)
15.00 Tom Jones (r)
16.00 Grecia (s, ep. 159)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 975)
18.30 Rumba-Tumba... și copiii cântă ce vor ei!
19.05 Timpul trecut (do. Anglia 1998)
19.55 Un secol de cinema: Ion Chaney (do)
20.40 Retrospectiva Premiilor APTR, 1993
22.40 Ziua în care vin peștii (co. SUA 1967)

Luni 13 septembrie
10.00 Știri
10.15 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.00 Fete de provincie (s, ep. 7)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 49)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep. 24)
14.00 Esmeralda (s, ep. 107)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 116)
16.00 Luz Maria (s, ep. 80)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 45, 46)
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s, ep. 44)
20.50 Dublă identitate (s, ep. 2)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Marți 14 septembrie
10.00 Știri
10.15 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.00 Fete de provincie (s, ep. 8)
12.00 Tropical Heat (s, ep.50)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep.

25)
14.00 Esmeralda (s, ep. 108)
15.00 Ape liniștite (s,ep. 117)
16.00 Luz Maria (s, ep. 81)
17.00 Știri
17.25 Elena, viata mea (s, ep.

47, 48)
19.00 Observator
20.00 Băieți răi (f.a. SUA 1995) 
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Miercuri 15 septembrie
10.00 Știri
10.15 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.00 Fete de provincie (s, ep. 9)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 51)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe aq (s, ep. 26)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 118)
16.00 Luz Maria (s, ep. 82)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 49, 50)
19.00 Observator
20.00 Arma supremă (f.a. SUA 1997)
22.00 Observator

Joi 16 septembrie
10.00 Știri
10.15 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.00 Fete de provincie (s, ep. 10)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 52)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep. 27)
14.00 Esmeralda (s, ep. 110)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 119)
16.00 Luz Maria (s, ep. 83)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep.51, 52)
19.00 Observator
20.00 V.I.P. (s.a. SUA 1998, ep. 3)
20.50 Air America (s, ep. 3)
22.00 Observator

Vineri 17 septembrie
10.00 Știri
10.15 Cafea cu parfum.de femeie (s, ultimele ep.)
11.00 Fete de provincie (s, ep. 11)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 53)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep. 28)
14.00 Esmeralda (s, ep. 111)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 120)
16.00 Luz Maria (s, ep. 84)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 53, 54)
19.00 Observator
20.15 Fotbal Divizia A Ursus: Astra Ploiești - 

Ceahlăul (d)
22.30 Observator

Sâmbătă 18 septembrie
8.30 Fir întins (mag.)
9.00 Desene animate
10.00 Advertising Missionaires (do)
11.00 Casa de piatră
11.30 Roata de rezervă (mag.)
12.00 Publicistică
13.00 Cu Cristian Țgpescu de la A la infinit (mag.)
16.00 Fotbal Rapid - Petrolul (d)
18.00 Elena, viața mea (s, ep. 55)
19.00 Observator
20.15 Fotbal Divizia A Ursus: FC Național - 

Extensiv Craiova (d)
22.30 Observator
23.00 Un adevărat geniu (co. SUA 1985)

Duminică 19 septembrie
8.00 Spiritualitate și credință
9.00 Desene animate
10.00 Godzilla (d.a, ep. 5&6)
11.00 Aventurile lui Sinbad (s, ep. 2)
11.45 Game Show: „Buni prieteni"
12.15 Seria Stan și Bran (co. SUA)
13.00 Duminica în familie
16.00 Fotbal Divizia A Ursus: Universitatea Craiova

- Steaua (d)
18.00 Elena, viața mea (s, ep. 56)
19.00 Observator
22.30 Meciul meciurilor

Luni 13 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.30 Adevărul gol-goluț (s, ep. 29)
13.05 Babylon 5 (s, ep. 21)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 6)-
14.45 Familia Bundy (s, ep. 168)
15.15 Aripile pasiunii (s,-ep. 88)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 831)
17.30 Rosalinda (s, ep. 6)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 94)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Cinci ore de disperare (thriller SUA 1997)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei
23.30 Știrile PRO TV

Marți 14 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.30 Adevărul gol-golut (s, ep. 29)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep 22)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 7)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 169)
15.15 Aripile pasiunii (s. ep. 89)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 832)
17.30 Rosalinda (s, ep. 7)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 95)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 143)
21.30 Fotbal Liga Campionilor (d)
23.15 Chestiunea zilei

*

Miercuri 15 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.45 Melrose Place (r)
12.30 Adevărul gol-golut (s, ep. 31)
13.00 Știrile PRO TV
13.45 Ani de licetj (s, ep. 8)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 90)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 

833)
17.30 Rosalinda (s, ep. 8)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep.

96)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Walker - polițist texan (s,

ep. 14)
21.30 Fotbal: Liga Campionilor (d)
23.15 Chestiunea zilei
23.30 Știrile PRO TV

Joi 16 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.30 Adevărul gol-golut (s, ep. 32)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 24)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 9)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 9)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 171) •
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 91)
16.00 Tânăr și neliniștit (s,.ep. 834)
17.30 Rosalinda (s, ep. 9)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 97)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Greystoke. Legenda lui Tarzan (f.a. Anglia 

1984)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei
23.30 Știrile PRO TV

Vineri 17 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
13.05 Babylon 5 (s, ep. 25)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 10)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 10)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 172)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 92)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 835)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 10)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 121)
21.30 Profiler - prsihologia crimei (s, ep. 3)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei
23.30 Urmărire generală (talkshow)

Sâmbătă 18 septembrie
9.00 Povestiri din Marea Sudului (s)
10.00 Tenis: Challenger Brașov - semifinala 1 (d) 
12.00 Profesiunea mea, cultura
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Generația PRO
17.00 ProFashion (mag.)
18.00 Super Bingo
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Asteroidul (f. SF SUA 1997, p. II)
22.00 OZ - închisoarea federală (s)
22.55 Știrile PRO TV
23.00 Columbo: Sex and the Married Detective (f. 

p. SUA 1989)

Duminică 19 septembrie
9.00 Super Abracadabra (mag. pt. copii)

10.00 Tenis: Challenger Brașov 
- finala (d)
12.00 Profeții despre trecut
13.00 Știrile PRO TV
18.30 Beverly Hills (s, ep. 164)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Cupidon (s, ep. 3)
21.00 Harta sufletului omenesc 

(dramă Canada/Fr. Australia/ 
Anglia 1992)
23.00 Procesul etapei

parfum.de


9 SEPTEMBRIE 1999 Cuvântul liber KjfywwM *Tl)
PRIMA TV ACASĂ

l

Via c TELE 7 ABC

Luni 13 septembrie
8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Nadine Show 
14.00 Karaoke Show (r) 
15.00 Viața în direct (em. socială) 
16.00 Telenovelă 
17.00 Nadine Show 
18.00 Știri 
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Dosarele Y 
21.00 Serial
22.15 Știri 
22.45 Revista presei

Luni 13 septembrie
6.00 - 12.50 Seriale și filme (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Căsuța poveștilor
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica (rețetă culinară)
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.25 Vremea de acasă
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Căsuța poveștilor
20.30 înger sălbatic (s)
22.30 Quintet (thriller SF SUA 79)

Luni 13 septembrie
9.00 Forța destinului (r)
10.00 Știri
11.30 Rendez-vous la Tele 7 (r)
12.30 Documentar (r)
13.00 Ora unu a venit (r)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.00 Documentar
18.00 Știri
19.05 Secția de poliție (s)
20.30 Documentar
22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală (r)

Marți 14 septembrie
8.00 Dimineața cu Prima
13.00 Nadine Show
14.00 Karaoke Show (r)
15.00 Viața în direct (em. socială)
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Bilanț
22.15 Știri '
22.45 Revista presei

Miercuri 15 septembrie
8.00 Dimineața cu Prima
13.00 Nadine Show
14.00 Karaoke Show (r)
15.00 Viața în direct (em. socială)
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Comisarul Rex (s)
21.00 Serial
22.00 Tiberiu & Tibanu
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Marți 14 septembrie
6.00 - 12.15 Seriale și filme (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Căsuța poveștilor
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica (rețetă 

culinară)
18.30 Renzo și Adriana (s)
19 25 Vremea de acasă
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Căsuța poveștilor
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Femei în pragul unei crize de nervi (co. 

Spania 1988)

Marți 14 septembrie
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
22.00 Cutia Pandorei

Luni 13 septembrie
10.00 Mașini ucigașe (SF SUA 1998)
11.30 Franklin (s)
12.00 Mame și fii (dramă SUA 1996)
14.00 Dragoste nebună (dramă SUA 1995)
15.45 Comoara din pod (co. SUA 1997)
17.15 Tom și Huck (f.a. SUA

1995)
18.45 Politicianul'(thriller 

Anglia ’98)
20.30 Dentistul II (horror SUA

’98)
22.15 Totul despre sex (s)
22.45 Acea pisică blestemată

(co. SUA 1994)

Joi 16 septembrie
8.00 Dimineața cu Prima
13.00 Nadine Show
14.00 Karaoke Show (r)
15.00 Viața în direct
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Apel de urgentă
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Miercuri 15 septembrie
6.00 - 12.35 Seriale și filme (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Căsuța poveștilor
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica (rețetă culinară)
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Căsuța poveștilor
20.30 înger sălbatic (s)
22.30 Vedeta (dramă SUA 1952)

Miercuri 15 septembrie
7.00 Știri
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (s)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viată (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
22.30 Antistatic

Marți 14 septembrie
10.00 Și mai morocănoși (co. SUA 1995)
11.45 Comedia răzbunării (co. Anglia/Franța 

1998)
13.15 Scandalul Larry Flynt (f. biogr. SUA 1996)
15.30 Concert Robert Williams
16.30 Atacul marțienilor (co. SF SUA 1996)
18.15 Specialitatea casei: Roșii verzi prăjite 

(dramă SUA 1992)
20.30 Al șaselea jucător (co. SUA 1997) K
22.15 Șapte ani în Tibet (dramă SUA 1997)
0.30 Asasinul din rețea (thriller SUA 1993)

Joi 16 septembrie
Seriale și filme (reluări)

istră (s)
(s)

Vineri 17 septembrie
8.00 Dimineața cu Prima
13.00 Nadine Show
14.00 Karaoke Show (r)
15.00 Viața în direct
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Alegeți filmul!
21.30 Real TV
22.00 Tiberiu & Tibanu
22.15Știri
22.45 Revista presei

bunica (rețetă culinară) 
Adriana (s)

Joi 16 septembrie
7.00 Știri
9.00 Lou Grant (i;)
10.00 Știri
11.10 Derrick (r)
12.30 24 din 24 (r)
13.00 Drumuri printre amintiri (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.15 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
.18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20130 Documentar
22.00 Linia întâi
23.00 Derrick (s)

Miercuri 15 septembrie
10.00 Viața în sălbăticie (f.a. SUA ’87)
11.30 Solo (thriller SUA 1997)
13.00 Categoria grea (co. SUA 1994)
14.45 Ucigaș virtual (SF SUA 1995)
16.30 Cetățeanul X (thriller SUA ’95)
18.15 L.A. Confidential (f. p. 

SUA 1997)
20.30 Iubire fără vârstă (co. 

romantică SUA 1993)
22.30 Lexx (s)
23.15 Avalanșa (thriller SUA

1998)
1.00 Nu privi în urmă (thriller

SUA 1996)

6.00 - 12.35
14.15 Maria
15.00 Viața
16.00 Preci
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acas,
18.30 Renz.
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Căsuța poveștilor
20.30 înger sălbatic (s)
22.30 Perry Mason: Cazul ziaristului de scandal 

(f.p. SUA 1987)

Viner i 17 septembrie

Sâmbătă 18 septembrie
7.00 Emisiune pentru copii
12.00 Sport Magazin
13.00 Motor Plus
13.30 Apel de urgentă (r)
14.00 Real TV
14.30 Dosarele Y (r)
15.00 Comisarul Rex (r)
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă
19.00 Popular (div.)
21.00 Film artistic
22.45 Știri

Duminică 19 septembrie
7.00 Emisiune pentru copii
11.00 Duminică la prânz
12.00 Vacanță a la Petrișor (em. culinară)

12.30 Tiberiu și Tibanu 
(retrospectivă)
13.30 Emisiune de folclor
14.00 Cinemagia
14.30 Film artistic
16.00 Telenovelă
17.00 Sitcom
17.30 Chic
18.00 Știri
18.30 Miniserie
20.15 Film artistic

22.15 Știri
22.45 Revista presei

6.00 - 12.30 Seriale și filme 
(reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16 00 Preciosa (s)
17.00 Casper (d.a)

17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica (rețetă

culinară)
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Căsuța poveștilor
22.30 Vremea țiganilor (dramă Iugoslavia '89, p. II)

Sâmbătă 18 septembrie
6.00 - 12.50 Seriale și filme (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.55 Vremea de acasă
18.00 Fotbal Premier League
20.00 Floare de aur (s, ep. 3)
20.50 Micuțele doamne (s, ep. 3)
22.30 Poirot (s.p. Anglia 1993, 2 ep.)

Duminică 19 septembrie
6.00 - 12.45 Seriale și filme (reluări)
14.30 Jackie Collins: Hollywood
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Căsuța poveștilor
17.50 Vremea de acasă
17.55 Fotbal Premier League (d)
20.00 Floare de aur (s, ep. 4)
20.50 Micuțele doamne (s, ep. 4)
22.30 Destine (dramă SUA 1986, p. II)

Vineri 17 septembrie
7.00 Știri
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.10 Derrick (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Cântecul cu casa lui
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
19.05 Secția de poliție (s)
20.30 Documentar
22.00 Lumea în „Clipa 2000"

Sâmbătă’18 septembrie
8.00 Știri
9.00 Țara spiridușilor
10.10 Tentații (r)
11.00 Aventuri în aer liber
11.40 Lumea în „Clipa 2000" (r)
13.00 Studioul Tudor Vornicu
17.00 Celebritate (s)
19.00 Dincolo de anul 2000 (do)
20.30 Globetrotter
21.20 Pacientul nr. 38 (thriller SUA 1982)
23.40 Magazinul de sâmbătă seara

Duminică 19 septembrie
8.00 Știri
9.30 Pacientul nr. 38 (r)
10.35 Documentar
11.00 Globetrotter (r)
12.00 îți mai aduci aminte, Doamnă?
15.00 Drumuri printre amintiri
15.30 Cutia muzicală
16.00 Celebritate (s)
17.00 Forța destinului
18.00 Portretul unui artist
19.00 Dincolo de anul 2000 (do)
20.30 Documentar
21.45 Blue Max (dramă SUA 1966)

Joi 16 septembrie
10.00 Flash (dramă SUA 1998)
11.30 Angie (dramă SUA 1994)
13.15 Extraconjugal (dramă SUA ’98)
14.45 întoarcerea acasă (w. SUA 1997)
16.15 StarTerek: Generații (SF SUA 1994)

■ 18.15 Jack Fulgerătorul (co. Australia ’94)
20.00 Foamea (s)
20.30 Minți periculoase (dramă SUA 1995)
22.15 Clubul nevestelor părăsite (co. SUA 1996)
0.00 Lone Star (dramăSUA 1996)

Vineri 17 septembrie
10.00 După 15 ani (co. Anglia ’97)
11.45 Regina frumuseții (thriller SUA ’97)
13.15 Comoara din pod (co. SUA ’97)
14.45 Valul ucigaș (dramă SUA '95)
16.45 Totul despre sex (s)
17.15 Rapsodie în roz (co. romantică SUA 1995)
18.45 1. Q. (co. SUA’94)
20.30 Creaturile (horror SUA 1994)
22.15 Jerry Maguire (co. SUA 1996)

Sâmbătă 18 septembrie
10.00 Franklin (d.a)
10.30 Războinicii stelari (s)
11.00 Al șaptelea jucător (co. SUA '97)
12.45 Bătăușul (co. SUA '96)
14.15 Buddy (dramă SUA '97)
15.45 La înălțime (f.a. SUA ’97)
17.30 Anaconda (f. suspans SUA ’97)
19.00 Acea pisică blestemată (co. SUA 1994)
20.30 Evadare din Los Angeles (f.a./SF SUA

1996)
22.15 între două lumi (SF SUA ’97)
23.45 Ultima aventură (f.a. SUA ’93)

Duminică 19 septembrie
10.00 Uimitoarele aventuri ale unui urs panda 

(f.a. SUA'95)
11.30 Războinicii stelari (f.a. SUA ’95)
12.00 Batman și Robin (SF SUA 1997)
14.00 Tom și Huck (f.a. SUA 1995)
15.30 Lexx (s)
16.15 Diavolul în rochie albastră (f.a. SUA ’95)
18.00 Contact (SF SUA ’97)
20.30 Liceenele din Beverly Hills (co. SUA 1995)
22.15 Box: Oscar De L^oya - Felix Trinidad (r)
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“ÎNȚELEGEREA Șl SĂNĂTATEA CONTEAZĂ 
MAI MULT DECÂT ORICE AUUTII”

Persoanele care aprecia
ză amabilitatea, politețea cu 
care sunt tratate într-o farma
cie, într-un atelier, la un ghi
șeu sau chiar la o tarabă nu 
pot fi, la rândul lor, în relațiile 
cu semenii, decât la fel de 
atente și pline de solicitudine. 
La aceasta reflectam când, 
aflându-mă într-un magazin 
cu articole pentru nou-născuți 
al SC Venus Deva, dna Maria 
Miheț prețuia răbdarea cu 
care sunt tratați pacienții la 
una dintre farmaciile din Deva 
în care intrase de curând. Am 
realizat atunci că dumneaei, 
ca responsabil de magazin, 
și-a pus amprenta persona
lității asupra activității comer
ciale în întregul ei, începând 
cu aprovizionarea și aran
jarea mărfurilor și continuând 
apoi cu servirea, cu consem
narea preferințelor potenția
lilor cumpărători. La rândul ei, 
le pretinde salariatelor să 
facă un comerț corect, să-i 
invite pe cei care intră și 
numai pentru a se informa să 
revină. “Ele respectă ceea ce 
le-am pretins” - afirma dum
neaei, referindu-se la tinerele 
angajate.

Am remarcat vorba bună, 
zâmbetul, calmul dumneaei 
în dialogul cu cei de alături și 
am invitat-o să ne spună 
ceva despre viața de familie. 
Este moață de la Câmpeni, 
dar aici, în Deva, la 
“Decebal" a făcut liceul. Soțul 
ei, Traian Miheț, inginer 
electronist, este din aceeași 
parte a țării. “Ne-am 
cunoscut având același drum 
spre casele noastre. Timp de 
patru ani am fost prieteni și 
în 1976 ne-am căsătorit și 
ne-am stabilit în Deva”. Cu 
toate că de zeci de ani se- 
ntâlnesc doar săptămânal - el 
făcând naveta într-o altă 
localitate - căsnicia s-a 
menținut.Familia a fost pentru 
amândoi ceva sfânt, mai apoi 
cei doi copii ai lor, Larisa și 
Marius, apropiindu-le și mai 
mult sufletele și gândurile.

“Nu ne-am certat niciodată 
în toți acești ani și au trecut 23, 
căci de la început am pornit în 
viață cu aceleași năzuințe. Dar 
cu toate că serviciul îl ține pe 
soțul meu departe de casă, cu 
gândul este mereu la noi, este 
cumpătat, își iubește familia. 
Amândoi am pus copiii pe

primul plan. Eu am fost de 
cele mai multe ori pentru ei și 
mamă și tată. Dar ei au fost 
cuminți, conștiincioși.” îndru
marea, dragostea și grija pă
rintească de care s-au 
bucurat copiii (timp de opt ani 
dna Maria a întrerupt serviciul 
pentru a se ocupa de ei) au 
însemnat mult pentru viitorul 
lor. “Azi amândoi sunt 
studenți și suntem mândri de 
ei - spunea dna Miheț. Am 
investit mult în copii, nu le-au 
lipsit niciodată jucăriile, căr
țile, tot ce a fost necesar 
pentru instruirea lor”. Nu re
gretă că n-a investit în casă 
ori mașină (s-au mulțumit cu 
un apartament modest dintr- 
un cartier mărginaș), consi
derând că înțelegerea și să
nătatea contează mai mult 
decât orice avuție. Au 
moștenit amândoi acest mod 
de a gândi de la părinții lor, 
oameni modești, cu suflet 
deschis din Munții Apuseni, 
și-l transmit la rândul lor ur
mașilor, copii buni, care și-au 
ascultat părinții chiar dacă 
adesea au trebuit să se des
curce singuri.

Estera SÎNA

CUM SX NU N€ ÎMBRĂCĂM
Atunci când ne alegem ținuta (dacă ne 

permitem acest lux!) dorim să arătăm bine nu 
doar să fim moderne. Pentru ca nici cei mai 
exigenți posibili admiratori să nu aibă ce obiecta 
e nevoie ca fiecare femeie sau fată să țină cont 
de constituția sa, să se îmbrace astfel încât sa
și ascundă defectele și să-și pună în valoare 
ceea ce are frumos.

Nu e suficient să fii la modă, să ai haine 
scumpe dacă acestea nu te avantajează, nu te 
îmbraci cu gust, nu știi să le asortezi. Pe lângă 
aceste reguli esențiale trebuie avute în vedere 
și alte... amănunte. Dintre situațiile pe care 
trebuie să le evite orice femeie se numără

O Jack și Edna Moran din 
Seattle (SUA) s-au căsătorit la 
27 iulie 1937 în localitatea Sea
side, Oregon. Nimic deosebit 
până aici, nu-i așa? Atâta doar 
că soții Moran au repetat cere
monia de... 40 de ori în diferite 
locuri din lume, între care Ban- 
ffo (Canada - 1952), 
Cairo (I966) și 
Londra (1975)!

O Un record ori
ginal în materie îl deține Linda Lou 
Essex din Anderson, Indiana 
(SUA), căsătorită de 21 de ori. 
începând din anul 1957 și până în 
anul 1988 când doamna Essex a 
divorțat ultima dată (fiind și multi
plă văduvă!), ea a rostit (într- 
adevăr) tradiționalul “DA” în

câteva absolut obligatorii. Dacă poartă fuste 
scurte (are picioare frumoase, lungi, fără varice 
ori celulită) trebuie să aibă grijă la ciorapi, să nu 
fie cu benzi adezive sau dresuri care au chilot 
cu picior (s-ar vedea urât de sub fustă). Când 
fusta e lungă și are un șliț adânc există riscul să 
se vadă ciorapii trei sferturi sau dantela de la 
jupă ori furou. E preferabil să se poarte ciorapi 
lungi ori dresuri, iar lenjeria să fie suficient de 
scurtă ca să nu fie vizibilă bordura ei. Altă 
situație inestetică apare în cazul celor care 
poartă la fuste ori pantaloni top-uri ori maiouri 
scurte, bustiere și nu sunt prea suple, "șunculi- 
țele" rămase la vedere dezavantajându-le.

compania a 15 bărbați diferiți, dintre 
care patru i-au devenit soți de câte 
două ori, iar un al cincilea chiar de 
trei ori.

O Femeia cea mai divorțată 
din lume este Beverly Nina Avery, 
barmaniță din Los Angeles (SUA).

BKORDURI... MATRIMONIALE
în octombrie 1957, la vârsta de 48 
de ani, ea și-a desfăcut cel de-al 
16-lea mariaj!

O Un divorț cu totul neobiș- 
nuit s-a pronunțat în ziua de 2 
februarie 1984, la tribunalul din 
Milwaukee, Wisconsin (SUA).

Protagoniști: Ida și Simon Stern, 
ea în vârstă de 91 de ani, el - 97!

O După “distrugeri în ma
să” (și lovituri cu pumnul în ma
să...), iată că au apărut și... cununii 
în masă! La 30 octombrie 1988, 
într-o hală uriașă din Seul (Coreea 

de Sud), liderul religios 
Sun Myung Mon a 
oficiat căsătoria si
multană a 6516 
perechi!

O Cea mai tânără pereche 
din lume? Un băiețel de 11 luni și o 
fetiță de 3 luni, cununați în anul 
1986 la Aminpur (Bangladesh), 
pentru a încheia disputa veche de 
douăzeci de ani a familiilor în 
legătură cu un... gard.
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Ținând seama de ur
mătoarele idei practice, 
vă puteți transforma dor
mitorul într-un loc al li
niștii și relaxării:

veioză în ton cu restul încă
perii.

f Husele înflorate vă vor 
aduce primăvara în cameră 
pe tot parcursul anului. Cu

Iktrniitoriil ■ liniște 
și confort

tAranjați-vă dormitorul în 
stil feminin, folosind forme 
noi, rotunde, plăcute, ca: o- 
glindă ovală, dulapuri cu 
marginile rotunjite, margine 
dantelată la lenjeria de pat.

f Lumina trebuie să fie 
asigurată de aplice fixate pe 
pereți sau de o lampă cu a- 
bajur. Pentru citit, alegeți o

ajutorul unor lumânări parfu
mate, câteva buchete de flori 
frumos aranjate, veți avea o 
atmosferă de invidiat.

f Așezați în dormitor o vază 
mare, înaltă, în care să aveți 
întotdeauna flori proaspete.

♦ Albul și nuanțele sale 
dau dormitorului o atmosferă 
intimă, liniștitoare.
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■COLECȚIE MARILYN
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kN Musaca de vinete. 
Cantități: 6 vinete, 150 ml 
ulei, 300 g carne de vită, 3 
pahare de apă, două cepe, 5 
roșii mari, 50 g unt, sare. Se 
curăță vinetele de coajă și 
se taie felii pe lung, de câte 
1 cm grosime. Se presară 
cu sare și se lasă pe plan
șetă 20-25 de minute. într-o 
tigaie smălțuită ori din teflon 
se va topi untul pe foc domol 
și se adaugă ceapa tocată 
mărunt. Se amestecă conti
nuu până devine translucidă. 
Se adaugă carnea tocată, 
se călește 5 minute, apoi se 
pune un pahar de apă, 2 roșii 
fără coajă și semințe, tăiate 
cuburi mici. Lăsăm vasul să 
fiarbă încet, fără capac, timp 
de 20 de minute. Se vor spă
la vinetele sub jet de apă, 
apoi se tamponează cu un 
șervet foarte curat și se pră
jesc în ulei fierbinte. Pe un 
platou de Jena se vhfașeza,

suprapunându-le, câte 2 cm 
felii de vinete, se vor acoperi 
cu carnea călită cu ceapa, 
apoi se pun restul vinetelor. 
Deasupra se așază restul 
roșiilor tăiate în felii, se toarnă 
2 pahare de supă de carne 
sau apă și se dă musacaua 
la cuptor pentru 25-30 de 
minute. Se poate servi cu 
smântână și decorată cu pă
trunjel verde.

kHĂIuatul pentru pră
jituri. Ca o prăjitură făcută 
cu aluat să fie reușită trebuie 
respectate câteva reguli:

- înainte de a fi întins și 
pus în tavă aluatul de prăjituri 
trebuie să stea o oră la rece;

- aluatul poate fi păstrat în 
congelator mai mult timp în 
pungi de plastic; în acest 
sens putem pregăti o canti
tate mai mare de aluat, o par
te din el păstrându-l în frigider 
pentru o ocazie viitoare (pen
tru care s-ar putea să nu dis
punem de prea mult timp);

- dacă îl frământăm ma
nual (și este mai sănătos 
pregătit astfel) mâinile trebuie

sa fie reci: se înmoaie intr- 
un vas cu apă de la gheață 
înainte de a începe frămân
tatul, operație care se face 
repede;

- pentru fructele roșii, 
care la copt lasă multă zea
mă, este mai potrivit aluatul 
fraged.

►XSfaturi utile în rea
lizarea murăturilor. Dacă 
vreți să fiți sigure că vor sta 
bine castraveții murați vă sfă
tuim să-i opăriți. După ce îi 
spălați și îi scurgeți, așezați-i 
într-un vas mare și turnați 
peste ei apă clocotită cu sare 
(o lingură rasă la 1 I) până se 
acoperă de lichid. Așezați 
deasupra alt vas ori o folie de 
polietilenă și lăsați-i până a 
doua zi. Atunci îi scoateți și îi 
spălați cu apă rece (eventual 
sub jetul de la chiuvetă). Li
chidul alb rămas de la opărire 
se aruncă. Această operație 
se poate face chiar de două 
ori dacă îi punem la borcan în 
plină vară și nu avem o că
mară sau un beci răcoroase 
în care să-i păstrăm. Castra-

veții astfel pregătiți sunt cro- 
canți. Când s-au scurs după 
clătirea cu apă rece se așa- 
ză în borcane cu tot ce e ne
cesar: hrean, boabe de muș
tar și de piper, dafin, cimbru, 
mărar (molotru), frunze de 
vișin și eventual câțiva căței 
de usturoi. Zeama pusă în 
borcane se face după gust, 
în principiu fiind nevoie de o 
lingură de sare mare la un 
litru de apă, iar oțetul e facul
tativ și se pune după gust. 
După ce au clocotit toate 
împreună, se iau de pe foc, 
se lasă să se așeze impu
ritățile din sare. Se învelește 
borcanul într-un prosop ud 
(să nu se spargă) și cu un 
polonic punem zeama fier
binte peste castraveți. Se 
lasă un timp, ca să nu ră
mână borcanul gol se mai 
completează cu lichid, se 
așază deasupra o frunză de 
vie (în eventualitatea că to
tuși fac floare, aceasta ră
mâne pe frunză). Se leagă 
cu celofan dublu și se pune 
la păstrare.

Lada deioslro pădure- 
noascâ închide lri\ca cămă
șile și altQ'articole dc imbra- 
căminte/bentru diverse mo
mente ăle tuturor merrtbrllor 
farniț/il cât și alto artîkolo 
decorative pentru casă (șftjr- 
gqi'e sau tindele)

Foto: Traian MÂNU
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MONROE SCOASA 
LA LICITAȚIE

în cadrul unei licitații ce va 
avea loc luna viitoare în SUA, vor 
fi scoase la vânzare peste 1500 
de obiecte și haine ce au apar
ținut sex-simbolului american 
Marilyn Monroe.

Principala “atracție” o consti
tuie celebra rochie (estimată la 
peste un milion de dolari) pe care 
actrița a purtat-o la recepția 
organizată cu prilejul aniversării 
lui John F.Kennedy. Vor mai fi 
scoase la vânzare scrisori ale 
starului, mobile și haine ce i-au 
aparținut, dintre care cele mai 
multe au fost purtate în filme. 
Printre acestea se numără pulo
verul mexican purtat de Marilyn 
Monroe într-o ședință foto pe 
plajă și vestimentația din pro
ducția “Some Like It Hot", ale 
căror valori sunt estimate între 
20 000 și 30 000 de dolari. Tot 
cu prilejul licitației vor fi vândute 
pianul și 400 de cărți ale actriței. 
Organizatorii preconizează că

*
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\ ■ vânzările ar putea aduce 4 mili-
u\ \ oane de dolari. (G.B.)

4

PROTEJAREA

Măsurile de protejare a picturilor se iau în funcție de 
suportul pe care este realizată pictura: lemn, carton sau 
pânză.

în cazul lemnului, pe care sunt pictate de obicei 
icoanele vechi, dușmanii sunt umezeala, infestarea cu 
ciuperci și carii. în situația în care nu s-a reușit ferirea 
obiectului de artă de aceste atacuri, se recomandă 
impregnarea stratului de lemn cu un adeziv sintetic pentru 
obținerea unui strat de rezistență, sau transpunerea picturii 
pe un nou suport, care poate să fie executată numai de 
specialiști.

în cazul celor pe pânză și carton, este binevenită 
dublarea suportului cu un material identic cu cel original, 
dublare efectuată numai cu clei de pește, fiind exclusă 
folosirea unui alt fel de adeziv.

Dacă pictura s-a opacizat, estompându-se culorile, 
îndeosebi din cauza luminii foarte puternice și a poluării, se 
.acționează pentru refacerea vernirului cu ajutorul unor 
tampoane îmbibate în ulei de terebentină. Pentru orice 
îngrijire ar necesita o pictură, este bine să se apeleze la un 
restaurator profesionist.



VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren arabil Hațeg, 
extravilan. Informații tel. 
229641, după masa. (7229)

• Arendez un ha de pământ 
arabil în zona Valea Seacă din 
Hunedoara. Tel. 724171.

• Vând apartament 3 ca
mere, etaj 1, ultracentral, garaj, 
boxă, pod.Deva. Tel. 094 
781400, 214136.(7042)

• Vând apartament două 
camere, central, dubă Mer
cedes 207 D și remorcă cu 
două axe (1 tonă). Efectuez 
transport cu camion 4 tone și 
dubă de 1,5 tone. Tel. 216984 
și 230637, între orele 10-17. 
(7227)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandat, ultra
central, preț convenabil. Tel. 
227479. (7222)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva, etaj 3, str. Mine- 
rului, tel. 211065(7225).

• Vând casă și grădină în 
Deva. Relații, telefon 225520 
între orele 16-21. (7202)

• Vând spațiu comercial
160 mp, Ilia, str. Libertății bl. 
F 2, parter, plus curte și 
grădină 500 mp. Tel. 092/ 
211359. (7228)____________

• Vând apartament 2 ca
mere, preț negociabil. Infor-
mâții tel. 650221 (3385)

• Vând casă, curte, grădină, 
șură, Bobâlna, nr. 180 (7076)

• Vând apartament 2 ca
mere, zona Gojdu, preț nego
ciabil. Tel. 219066 (6988).

• Vând apartament în Hune
doara, 3 camere, sobe tera
cotă, boiler gaz, parchet, fa
ianță, beci, pod, debara (pa
lier). Preț fix 75 milioane. Tel. 
054/712013 (6572)

• Vând garsonieră, confort 
1, în Hunedoara, bdul Corvin, 
nr. 16, etaj 4, ap. 54, bloc G1. 
Tel. 715498 (6571)

• Vând ARO 243, motor 
Brașov, cu remorcă și piese de 
schimb. Tel. 240549 (8291)

• Vând Dacia, 1988, TLX. 
Tel. 227902 (6981)

• Vând Opel Record 2 O.E. 
și Toyota Korola, neînm.a- 
triculate. 094/120706 sau 
622028 (6986).

• Vând Saviem 7 tone, bas- 
culabil, stare bună. Tel. 092/ 
427196 (7233)

• Vând tractor U650, loca
litatea Boșorod, nr. 188, tel. 
104 (7235)_________________

• Vând Nokia 6110, 5110, 
Siemens C 25, Panasonic G 
520, noi. Decodez GSM. 092/ 
258121. (6862)

• Vând și montez parbrize,
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12 A. 
Tel. 233246 (2917)________

• Vând convenabil piese 
Ford Sierra Combi, stare exep- 
țională, tel. 241133 (8283)

• Vând țuică de prune, 34 
grade, 25 OOO/litru. Informații 
tel. 092/403869.

• Vând 2 malaxoare de 
brutărie, Hunedoara, tel. 092/ 
725284, preț negociabil. 
(6568)

veche, tel. 092/282379 (7214)
• Societate româno-italiană 

vinde vitrine, lăzi, dulap fri
gorific, reducere 20 % și în rate. 
Sebeș, tel. 058/733796, 094/ 
558716, Breaz. (8286)

• Termoprofil: cea mai bună 
ofertă pentru plafon suspen
dat, casetat, Donn, 16,5 DM/ 
mp, fără TVA, în Deva. Infor
mații tel. 625110, Orăștie, 
243557, mobil 092/740048 
(8288)

• Vând medicament din 
Germania pentru tratarea ciro
zei hepatice. Tel. 724171.

• Vând masă vibratoare 
pentru bolțari. Informații la tel. 
260641.(2768)

• Vând vitrină frigorifică 
orizontală, lungime 3 m. Tel. 
233835, după ora 18. (6991).

• Vând brutărie compusă 
din imobil (212 mp), magazii 
(175 mp), utilaje panificație. 
Tel. 092/876276 (7232)

• Vând convenabil mașini 
cusut industriale. Deva, tel. 
213476, 626698 (7237)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 2 
camere, lângă Uzo Balcan, 
îmbunătățit, cu casă în împre
jurimile municipiului Deva. Tel. 
624979. (7205)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat garso
nieră mobilată, central. Tel. 
217084.(7231)

• Ofer pentru închiriat ap.. 
tament 2 camere, ultracentral, 
tel. 214986, după ora 16. 
(6990)

• Ofer pentru închirie 
apartament 3 camere, decu 
mandate, pentru eleve, stu
dente. Preț: mobilat - 300 DM/ 
lună, nemobilat-200 DM/lună 
Informații tel. 058/731500, 
627837 (7236)

• închiriez spațiu (depozit en 
gros, birouri, cabinet medical), 
central. Tel. 218613 (7238)

• Caut de închiriat spațiu 
comercial în Deva, 20-40 mp. 
sau apartament, garsonieră la 
parter pentru activitate comer
cială. Tel. 058/827855. (7243)

• Solicit să închiriez labo
rator de cofetărie cu gaz me
tan, fără utilaje. Tel. 092/ 
807924. (7246)

OFERTE DE 
SERVICII

• S.C. ATLASSIB S.R.L. 
Deva angajează AGENTI DE 
TURISM, studii minimum liceu, 
posesor de permis de condu
cere, vechime minimum 3 ani 
în activitate de birou, domiciliul 
în Deva, telefon. Relații Sibiu, 
069/231012, int. 146 sau 054/ 
231519. (7230)

• Angajez agenți comerciali 
cu sau fără mașină cu procent 
de 8% -15%. Vârsta 25-40 ani. 
Tel. 092/807924. (7246)

• Efectuez transport marfă, 
10 tone, camion acoperit. Tarif 
rezonabil, tel. 224754, 092/ 
341439 (6982).

• AGENȚIE selecționează
și înscrie personal calificat în 
construcții civile. OFERTĂ, 
locuri de muncă în străi
nătate. Tel. 094/316346,094/ 
360321. (6894)___________

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
700.000-1.000.000 lei/săptă- 
mână. Petru studenți, șomeri 
etc. Tel. 621446 (7070)

• Spitalul Municipal Orăștie 
anunță concurs pentru ocu
parea postului de contabil șef 
în data de 27.09.1999, ora 11. 
Dosarele de participare se vor 
depune la secretariatul Spita
lului Municipal Orăștie zilnic 
între orele 11-14, până în data 
de 24.09.1999 inclusiv. Con
cursul va avea loc la nivelul 
Direcției de Sănătate Publică 
Hunedoara-Deva. Condiții de 
participare; studii superioare 
economice și 3 ani vechime 
sau studii medii economice și 
5 ani vechime. Informații supli
mentare la biroul RUNOS, 
Spitalul Municipal Orăștie. 
(8289)

• Tânăr, 35 ani, posesor 
Dacia break, solicit angajare, 
aprovizionare-distribuție. TeJ. 
215402.( 7014)

• Colegiul Național de Nur
sing Carol Davilla București, 
filiala Orăștie, face înscrieri 
pentru anul de învățământ 
1999/2000, specialitatea asis
tent medical generalist, zilnic 
la secretariatul școlii din poli
clinica veche stomatologie, 
între orele 14-19. Informații tel. 
054/240011 (8280)

LICITAȚIE PUBLICĂ
CONSILIUL LOCAL DEVA -

JUDEȚUL HUNEDOARA
Piața Unirii, nr. 4 - telefoane 213435, 212735

organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în vederea concesionării 
terenurilor pentru construcții, situate în intravilanul municipiului 
Deva, pentru realizarea obiectivelor prevăzute în documentațiile 
de urbanism aprobate în condițiile Legii Concesiunilor nr. 219 din 
1998 și ale Legii nr. 50 din 1991 - republicată, art. 10-15, astfel:

OBIECTIVUL 1. A mplasament situat în intravilanul 
municipiului Deva, str. Nuferilor, în spatele blocului D5, în 
suprafață de 189,00 mp, în vederea realizării unei baterii de 9 
(nouă) garaje.

• Taxa anuală minimă de concesionare este de 20.000 
lei/ mp/ an.
• Durata concesiunii este de 25 de ani.

La licitație pot participa locatarii apartamentelor blocurilor D5, 
M5 și ai caselor situate pe str. Nuferilor - amplasate în spatele 
blocului D5 - care dețin autoturisme în proprietate.

Acest amplasament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 
local Deva, nr. 145/ 1999.

OBIECTIVUL 2. Amplasament situat în intravilanul 
municipiului Deva, str. I.M.Klein, în suprafață de 84,00 mp, în 
vederea realizării unei baterii de 4 (patru) garaje.

• Taxa anuală minimă de concesionare este de 25.000 
lei/ mp/ an.
• Durata concesiunii este de 20 de ani.

La licitație pot participa locatarii apartamentelor blocului 45, 
situat pe str. 22 Decembrie, care dețin autoturisme în proprietate.

Acest amplasament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 
local Deva nr. 108 /1999.

Documentațiile licitației se vor ridica contra cost de la sediul 
Consiliului local Deva - biroul ADPP, camera 36 - începând cu data 
de 9 septembrie 1999.

Ofertele se depun la camera 36 din sediul Consiliului local 
Deva, până la data de 27.09.1999, ora 15,00.

Licitația va avea loc în data de 28.09.1999, ora 10,00, la 
sediul Consiliului local Deva.

• DIVERSE

• S.C.,Legume-Fructe SA 
Brad convoacă adunarea ge
nerală a acționarilor pe data de 
28 septembrie 1999, ora 11, la 
sediul societății din str. Horia, 
nr. 60, localitatea Brad, jud. 
Hunedoara, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Modificarea 
statutului societății privind 
structura acționariatului. 2. 
Alegerea consiliului de admi
nistrație. 3. Alegerea comisiei 
de cenzori. 4. Diverse vânzări 
active. Condițiile de repre
zentare sunt cele prevăzute de 
Legea 31/90. în cazul în care la 
prima convocare nu sunt 
întrunite condițiile de validitate, 
aceasta se reprogramează pe 
data de 29 septembrie 1999, 
în același loc și la aceeași oră. 
Informații suplimentare la tel. 
054/651526. (3390)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de 
handicapat pe numele Covaci 
Daniel NeluȚu. Se declară 
nulă. (7216) ’

• Pierdut legitimație de 
călătorie și carnet de student 
pe numele Jeic Mihai loan. Le 
declar nule. (8290)

• Pierdut certificat de în
matriculare nr. J20/798/1991, 
al SC lonescu Radu-Onik SNC 
Devaî. îl declar nul. (6987).

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Miron Nicolae 
Marius. îl declar nul. (6572)

Zilele trecute, în jurul prânzului, pe DN 68, în localitatea 
Lăpușnic, s-a produs un grav accident de circulație. 
Imaginile de coșmar de la fața locului au impresionat 
pentru mult timp, probabil, vecinii șl consătenii familiei 
Munteanu, precum și pe cei care au trecut pe lângă locul 
unde s-a produs tragedia.

Scăpat de sub supravegherea părinților, Muntean 
Andrei Alexandru, de 3 ani, a încercat să traverseze 
șoseaua, dar a ajuns doar până la jumătate. Aici s-au 
curmat zilele micuțului Andrei care a fost lovit de un 
autocamion. L-au plâns îndelung la fața locului părinții, 
vecinii, cunoscuții, precum șl cei 6 frățiori ai săi.

Regretele au fost târzii, stimați părinți!
Copiii nu realizează pericolele străzii. De aici concluzia 

că noi trebuie să-i protejăm, dar o protejare în adevăratul 
sens al cuvântului înseamnă supraveghere, înseamnă să 
știm tot timpul unde șl cum se joacă copiii noștri. Au 
început școlile. Cei mici se vor deplasa pe trotuare, pe 
partea carosabilă sau pe poteci amenajate în afara drumului. 
Cu siguranță mulțl vor traversa arterele rutiere. Este bine 
ca la început el să fie însoțiți de părinți, să II se repete 
mereu “lecția de circulație” care trebuie bine cunoscută șl 
ținută minte.

Atenție părinți și la locurile dejoacă. Ele nu trebuie să 
fie în apropierea drumurilor publice. Numai așa putem să 
stăm liniștiți și să vedem cum cresc sub ochii noștri copiii.

Lt. col. Mircea NEGRU, 
Inspectoratul de Poliție al jud. Hunedoara

Kcomemorari

• Cu dragoste și recu
noștință cinstim memoria 
celui care a fost

dr. NISTOR T0MA
Familia. (6563)

CĂMINUL SPITAL
BllĂNISUA*

scoate la CONCURS un număr de
4 posturi de ASISTENȚI MEDICALI.

Condiții: absolvenți ai Școlii postliceale sanitare.
Concursul va avea loc în data de 21 septembrie 1999, 

ora 8, la Căminul Spital Brănișca - strada Principală, nr. 214.
Informații suplimentare și bibliografie la Căminul Spital 

Brănișca, telefon 666567.

EXPLOATAREA MINIERĂ ȚEBEA 
cu sediul în Brad, str. Avram Iancu, nr. 85, telefoane: 054/ 

651910, 054/ 651911, fax: 054/ 650871
ORGANIZEAZĂ

in data de 20.09.1999, ora 10,00, analiza de 
ofertă în vederea achiziționării unui excavator 
Promex S 1202 sau 1203 în stare de funcționare.

Ofertele se depun la sediul unității până în data de 
17.09.1999, ora 14.

Consiliul local
I1111<HI<<11<1
prin Administrația Piețelor 

organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în data 
de 24 septembrie 1999, ora 9, pentru:
a) închirierea pentru societăți comerciale și 

persoane fizice autorizate conform Decret - Lege 
54/ 1990 a 25 mese în Hala Obor și a 24 mese în 
Sector 2 (Hala Mică), începând cu 1 octombrie 
1999, pentru comercializarea de legume-fructe 
și fructe exotice.

b) închiriere masă comercializare produse 
de ocazie Sector 3 - Piața Obor.

Licitația va avea loc la sediul Consiliului local 
al municipiului Hunedoara, str. Libertății, nr. 17.

înscrierea la licitație se face începând cu 
data de 21 septembrie 1999, ora 10,00, la Ca
sieria Pieței Obor (tel. 712779).

Informații suplimentare se pot obține de ia 
sediul Administrației Piețelor din municipiul 
Hunedoara, tel. 712779.



UNIVERSITATEA “BANATULUI” TIMIȘOARA 
CENTRUL DE STUDII DEVA 

(LICEUL TEORETIC TRAIAN)
Organizează în perioada 16-20 septembrie 1999 

o nouă sesiune de admitere pentru facultățile:
1. Științe politice șl administrative (30 de locuri)
2. Limbi străine - relații publice (50 de locuri)
3. Tehnologia Informației (Informatică aplicată) 

(50 de locuri)
înscrieri se fac până în 15 septembrie a.c.
Informații se obțin de la secretariatul Centrului 

aflat în clădirea Liceului Teoretic “Traian” Deva, 
telefon 234750 (rele 9-15).

ABONAMENTUL U "CIMNM UBER"

SC CRIȘBUS SA BRAD
cu sediul în Brad, str. Goșa, nr. 44, jud. 

Hunedoara, anunță organizarea concursului de 
selecție a administratorilor.

Ofertanții, persoane fizice sau juridice, vor 
depune in plic sigilat până la data de 9.10.1999, 
ora 12,00, la sediul societății documentele de 
participare la concursul de selecție cu mențiunea 
“Pentru comisia de selecție a administratorilor la 
SC Crișbus SA Brad”.

Societatea comercială pune la dispoziția 
candidaților documentele prevăzute la art. 8 din HG 
364/ 1999, începând cu data de 10.09.1999, zilnic, 
între orele 9-12, contra cost.

Verificarea ofertelor, evaluarea propunerilor 
inclusiv pe bază de inteifviu, punctarea ofertelor 
conform grilei de evaluare și ierarhizarea ofertelor 
vor avea loc in data de 12.10.1999, ora 11,00, la 
sediul SC Crișbus SA Brad.

Comunicarea in scris a rezultatelor selecției 
tuturor ofertanților se va face până la data de 
18.10.1999.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 
054/ 651242 sau la sediul societății, zilnic, intre 
orele 9-12.

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de 
a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA OCTOMBRIE 1999 ESTE DE 
12.500 DE LEI, PLUS TAXELE 
POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A ZIA
RULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI ECO
NOMISI 8.500 DE LEI PE LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să 
vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au 
posibilitatea să opteze pentru un abonament 
lunar, trimestrial, semestrial sau anual.

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.

----- ... - ■ ■ ...

S.C. FRAȚII OPREAN 
COM S.R.L.

g RULMENȚI toată gama URB 
Iși repere import 

$ SIMERINGURI și GARNITURI
U ETANȘARE pentru sisteme de frână 

Burghie, Tarozi, Filiere - F.S.R. 
Abrazive ~ABROM

Colegiul de instruire în 
informatică CONSOFT - 

COMPUTER SIBIU 
organizează în municipiul Deva, începând cu 

1.10.1999, CURSURI POST-LICEALE DE INFORMA
TICĂ cu durata de pregătire de 1 an.

Informații în Sibiu - tel. 069/ 218155 sau în Deva 
la secretariatul Colegiului “Sabin Drăgoi”, între 
orele 12-15.

Universitatea "Spiru Haret” Blaj
anunță CONCURS DE ADMITERE în 15 și 25 septembrie 1999 

pentru colegiile universitare pedagogice de: institutori-desen, 
institutori-educație fizică, institutori-limba franceză și colegiul 
universitar de finanțe și contabilitate.

Admiterea se face numai pe baza mediilor obținute la 
bacalaureat.

înscrierile se fac până în preziua concursului.
Informații la secretariatul Universității din Blaj, str. Dr. Vasile 

Suciu, nr. 26, sau la telefon 711231 prefix 058.

V “PATRIA” - DEVA: Mumia (10-16);
V “FLACĂRA” HUNEDOARA: Good Will Hunting (10- 

13); Stare de asediu (14-16);
"PARÂNG” PETROȘANI: După plată și răsplată (10- 

13); Culoarele timpului - Vizitatorii II (14-16);
V “CULTURAL” LUPENI: Culoarele timpului - Vizitatorii 

11(10-12);
'J “DACIA” HAȚEG: Băiatul cu apa rece (10-13); Place 

Vendome (14-16);
V “ZARAND” BRAD: O iubire ca-n povești (10-13); Un 

băiat de treabă (14-16);
V “PATRIA” ORĂȘTIE: întâlnire cu Joe Black (10-12); 

După plată și răsplată (14-16);
V “LUCEAFĂRUL” VULCAN: O crimă perfectă (10-12);
V “LUMINA" - TLIA: Jackie Brown (10-12).

' AGENȚIILE DE PUBUCnWTE' 

“CUVÂNTUL UBER" 
Pentru a economisi timp și bani puteți publica 

anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul nostru, 
apelând la agențiile publicitare din:

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.3S (în clădirea Tribunalului Județean); - 
ta cdiioșcui de lângă magazinul COMT/M; - la chioșcul 
din CARTIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
“Orizont");

■ * HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia (tei. 
716926);

* BRAD, strada Republicii (tel. 650968), la sediul 
S.C."MERCUR";

a ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul 
"Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresulul, nr. 1 (în spațiul 
secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe rezonabile, 
publicarea cu maximă promptitudine a tuturor 

\ anunțurilor de mică și mare publicitate. <

ANUNȚ
1

Comisia de selecție a 
administratorilor, con
stituită în baza Hotărârii 
AQA de la SC "Carpio” SA 
din 29.07.1999 și în con
formitate cu dispozițiile 
art. 4 (1) din normele 
Metodologice privind în
cheierea contractelor de 
administrare aprobate 
prin HG 364/ 1999 aduce 
la cunoștința celor inte
resați că în data de 
14.10.1999, ora 12,00 
organizează la sediul SC 
"Carpio" SA din locali
tatea Spini, din jud. Hune
doara, concursul de se
lecție a administratorilor 
în conformitate cu disp. 
Art. 3 (1) din Hormele 
Metodologice. Ofertele 
se depun în plic sigilat la 
sediul societății până la 
data de 11.10.1999 inclu
siv. Cererea de ofertă cu 
privire la selectarea admi
nistratorilor și grila de 
selecție și evaluare a can- 
didaților se pot procura 
de la sediul societății. 
Menționăm că anexele 
cererii de ofertă și cele
lalte documente prevă
zute la art. 8 lit. a-g din 
Hormele Metodologice 
se pot procura tot de la 
sediul societății contra 
cost și în baza unui acord 
de confidențialitate, înce
pând cu data de 
11.09.1999.

Informații suplimen
tare se pot obține la tel. 
094/ 122979. (Comisia 
de selecție)
l )

SC REFRACTARA SA
Baru Mare

Societatea Comercială REFRACTARA SA Baru Mare, județul Hunedoara, cod fiscal 
B2092884. Nr. Registrul Comerțului J20/ 51 / 1991, capital social 14.525.125.000 lei, 
tel./ fax 054/ 770321, Activitatea - produce și comercilizează produse refractare. Cod 
CAEN 2626, Structura acționariatului FPS - 70%, SIF - 22,6%, PPM - 7,4%.

ANUNȚĂ
Adunarea Generală a Acționarilor de la SC REFRACTARA SA Baru, întrunită în 

ședință extraordinară în data de 1.09.1999 a adoptat Hotărârea nr. 4 prin care s-a 
stabilit organizarea concursului de selecție a administratorului/ administratorilor și 
componența nominală a Comisiei de selecție, în conformitate cu prevederile Ordonanței 
de Urgență a Guvernului României nr. 49/ 1999.

Selectarea administratorului/ administratorilor se va face în conformitate cu 
prevederile Normelor Metodologice privind încheierea contractelor de administrare 
aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 364/ 1999 și a Procedurilor aprobate 
de către Comitetul Director al Fondului Proprietății de Stat prin Hotărârea nr. 52/ 
11.06.1999.

Ofertele se vor transmite, de către candidați, în plic închis și vor conține documentele 
care să ateste îndeplinirea condițiilor minime obligatorii prevăzute la art. 9, art. 13 lit. 
a), b) și d) sau după caz, la art. 10, precum și propunerile prevăzute la art. 13 lit. c) și e) 
din Normele Metodologice aprobate prin HG nr. 364/ 1999. Ofertele se vor depune la 
sediul societății comerciale până la data de 11.10.1999, ora 15,00.

Prezenta CERERE DE OFERTĂ, anexele acesteia, precum și celelalte documente 
prevăzute la art. 8 lit. a) până la g) din Normele Metodologice menționate mai sus se 
pot procura de la sediul societății, serviciul Contabilitate, începând cu data de 10.09.1999.

Desemnarea câștigătorului concursului se va face pe baza punctajului obținut ca 
urmare a evaluării, inclusiv pe bază de interviu, a ofertelor prezentate de către 
candidați.

Interviul candidaților cu plenul Comisiei de selecție se va defășura în data de 
15.10.1999, ora 10,00, la sediul societății comerciale.

După parcurgerea etapelor prevăzute la punctul 9 al. (1), (2), (3) și la punctele 10, 
11, 12 din procedurile aprobate de către Comitetul Director al FPS prin Hotărârea nr. 
52/ 11.06.1999, administratorul/ administratorii selectați ca urmare a obținerii 
punctajului maxim va/ vor negocia și semna Contractul de administrare în conformitate 
cu prevederile art. 17 din Normele Metodologice aprobate prin HG nr. 364/ 1999.

Proiectul Contractului de administrare este cel prezentat în Anexa nr. 3 la Norme 
Metodologice aprobate prin HG nr. 364/ 1999.

SIDERURGICA
HUNEDOARA

începând cu 13.09.1999, prețurile produselor laminate vor 
fi majorate cu un indice mediu de 10% față de prețurile 

practicate din data de 15.08.1999.
Anexa cu indicii de creștere a prețurilor principalelor produse se pune la 
dispoziția tuturor beneficiarilor prin intermediul Serviciului Vânzări - Biroul 

Facturări.
tel. (054) - 716121, 716131, 716521, int. 1247, 1806, tel/ fax: (054) - 711462.


