
LA DISPENSARUL MEDICAL DIN ROMOS

Pacienții sunt îngriiifi și tratati cum se cuvine

PE TOBOGAN

Se spune, pe bună drep
tate, că ccj mai cunoscuți 
oameni la țară sunt medi
cul și învățătorul. Oficia
litățile se numesc sau se 
aleg, se mai și schimbă, 
unii fără să,.și încheie 
măcar mandatul încredin
țat de alegători. Așa este 
și cu doctorul Andrei Nonn 
și colaboratorii săi de 
la Dispensarul medical din 
Romos, se află de multi 
ani în slujba cetățenilor, 
împreună cu dr. Alina 
Crăciun și asistentele A. 
urelia Gristea, Brighite 
Lentz și Cornelia Avram, 
care asigură între orele 
7—<21 asistenta medicală, 
la dispensar sau pe teren, 
în satele aparținătoare co
munei Romos. Romoșel, 
Pișchinți, Vaidei și cătunul 

îndepărtat, Ciungul Mare. 
Discutând și cu câțiva 
cetățeni și cu personalul 
medical, ne-am convins 
că bolnavii se adresează 
cu încredere medicilor, a- 
sistcntelor de aici, care 
dispun în bună măsură 
de aparatură și medica
mentele necesare efectuă
rii unui tratament adecvat 
De fapt. Dispensarul a fost 
reabilitat în urmă cu doi 
ani când s-au adus o 
seamă de îmbunătățiri și 
dotări cu aparatură — 
s-a înființat un cabinet de 
pediatrie și un laborator 
propriu. După cum ne re
latau interlocutorii noștri, 
dacă bolnavii din locali
tățile Romos, Vaidei, Ro
moșel și Pișchinți pot fi 
transportați sau vizitați 

mai operativ având în ve
dere că se poate apela 1» 
eei care au autoturisme, 
e mult mai anevoios să 
fie adus la dispensar sau 
să fie vizitat un bolnav 
îr cătunul Ciungul Maro 
aflat la o distanță apre
ciabilă și fără un drum 
corespunzător de acces. 
„Noi însă suntem obligați 
să ne îndeplinim progra
mul de vizite și la Ciungul 
Mare" — ne spunea dl 
dr. Nonn. De regulă mer
gem cu un „ARO“ cam o 
oră. Ajungem într-un loc 
unde nu se poate merge 
decât pe jos, și mai du
rează încă o oră și un 
sfert să ajungem la desti
nație. Versantul acestui 
cătun, spre Sebeșel este 
electrificat, celălalt nu 

In caz că trebuie trans
portat un bolnav, acesta 
este așezat pe o targă care 
este trasă de cal până 
la Romoșel, de unde poate 
fi transportat la spital la 
Orăștie, cu o mașină sau 
salvarea.

îmbunătățirea actului 
medical, asigurarea trata
mentelor prescrise de me
dici sunt în atenția între
gului personal medical. 
Chiar pentru aceasta, la 
Vaidei a fost înființat un 
punct sanitar și în curând 
se va deschide unul și la 
Romoșel, unde se vor pu
tea da consultații șî efec-
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w dată cu instalarea noii 
conduceri a TVR am spe
rat șl într_un nou statu*  
al culturii în programele 
zbuciumatei instituții. 6u 
excepția Departamentului 
Emisiunilor Informative, 
revirimentul nu s-a pro
dus însă. Ba dimpotrivă, 
asistăm în ultimul timp 
la o vertiginoasă alunecare 
pe toboganul involuției spre 
prostul gusț. Gultura a de
venit tolerată, stând sub 
continua amenințare a 
dispariției. Săptămâna tre
cută, realizatorii emisiuni
lor „Gu cărțile pe masă",

menialitAti
„Hyperion", -Simpozion" 
ne anunțau resemnați că 
asistăm probabil la ulti
mele ediții întrucât se 
pare că în noua „grilă" 
de programe nu se va mai 
găsi loc pentru aceste e- 
misiuni. Motivul ar fi 
slaba audiență, rezultată 
din „sondajele de audien
ță". Nimeni nu știe cum 
se fac aceste sondaje. Ele 
sunt învăluite în taină 
iar rezultatele lor concrete 
sunt acuitate. Gunoaștcm 
în toată țara o mulțime 
de oameni de înaltă ți
nută intelectuală, dar nu 
știm ca vreunul să fi fost 
solicitat vreodată pentru 
un asemenea sondaj. De 
grupul de intelectuali 
constituit pentru a observa 
evoluția Televiziunii se 
vede că nimănui de acolo 
nu-i pasă. Bănuim că res
pectivele sondaje se fac 
pe eșantioane de sub
dezvoltat i. Altfel cum 
să-ți explici că în locul 
„Tclecinematecii" a apucat 

„Baywatch**,  Iar „Telecine- 
raateca" — aproape sin
gura ocazie în care mai 
putem vedea un film bun 
— a fost mutată miercu
rea, când orice meci de 
fotbal o dislocă. Virtuozi
tatea artei excedată de 
virtuozitatea picioarelor, 
înainte de a fi un semn 
al timpului, e un semn al 
nivelului celor care au 
parvenit azi la alcătuirea 
programelor în TVR. Mai 
trebuie strânse de gât „se
ratele" dlui Iosif Sava 
și concertele simfonice de 
vinerea și ne-am aranjat.

Fiindcă „Cultura în lume" 
și „Cinematograful de artă", 
surghiunite dintotdeauna 
spre miez de noapte, tot 
nu sunt urmărite aproape 
de nimeni. Se conturează 
astfel o nouă minoritate 
discriminată: aceea a o- 
mului cultivat. înțelegem 
prin această sintagmă pe 
acel om care n-are doar 
ochi expresivi, ci și capa
citatea de a se exprima. 
Corect și coerent. Cu o 
cultură suficientă pentru 
a-i îngădui discernămân
tul în identificarea valorii. 
Care are spirit critic, 
simț estetic și gust. Și 
refuză totodată să fie 
tembelizat prin ingurgita
rea de perle negre. Iată 
că pentru nevoile spirituale 
ale acestui om nu se mai 
află loc în programele te
leviziunii publice. Poate 
în viitoarea „grilă" va

(Continuare în pag. a 2 .a)

RADU CIOBANU

PROTOCOL
Printr un protocol încheiat între centralele 

Băncii Internaționale a Religiilor și Băncii 
„Renașterea Creditului Românesc — Credit 
Bank“, prima a preluat integral creditul acor
dat de cea de a doua societăților comerciale 
„Irnpex Borza" S.R.L. și S.C. „Văleni import < 
export" S.R.L., împreună cu dobânzile aferente 
amflui 1997, care au fost rambursate integral 
„Credit Bank". (P.)

| CURSUL VALUTAR I
I
1 10 IULIE 1997 .

I • 1 dolar SUA 7118 leii

I» 1 marcă germană 4035 lei I
• 100 yeni japonezi 6312 leiiI» 1 liră sterlină 11998 leii
• 1 franc elvețian 4865 lei I

1 franc francez 1194 Ici ■
• 100 lire italiene 413 loi I

iB Cursurile incluse în această listă au la bază
cotații ale societăților bancare autorizate să efec-

_ tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
|| nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
I tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări 

contabile.

VREMEA !
I Vremea va fi în gene,, 
■ ral instabilă. Cer tempo .

rar noros. Local vor că„ 
| dea ploi care vor avea 
« și caracter de aversă în , 
I solite de descărcări cioc,.

trice. Vânt slab la mo, | 
derat din sud.

Temperaturile minime > 
vor oscila între 14—18 I 
grade C, iar cele maxime J 
între 21—26 grade G. (IM | 
leana Govoreanuj »

una pe
■ „Oamenii care nu râd 

sunt oameni serioși".
ALPHONSE

ZI
niciodală

ALLAIS

„Nu mergem pe ideea „azi e ziua 
curățeniei", această activitate 

fiind permanentă"
A păstra ceea ce semenii 

4U creat pentru aspectul 
frunjos al orașului, a păs
tra ordinea și curățenia a 
intrat — cum am obser
vat cu prilejul mal multor 
documentări Ia Brad — 

in obișnuința locuitorilor ur, 
bei. Marți, 8 iulie, nu doar 
pe arterele principale, ci 
șl în cartierele mărginașe 
zonele verzi, aleile și tro
tuarele erau curate. Ne
obișnuite erau șanțurile să
pate dc„a lungul arterelor 
Vânătorilor șl Republicii, 
lucrări efectuate pentru 
introducerea fibrei optice 
pentru telefonie, care — 
așa cum aveam să aflăm 
de la autoritățile orașului 

sc vor finaliza în a- 

proxinaativ două săptă
mâni, fiind finanțate de 
BERD.

„Primăria efectuează, 
prin angajați cu prestări 
servicii — spunea dl. vi- 
ceprimar Mihai Gostina — 
salubrizarea și o parte a

GOSPODĂRIREA 
LOCALITĂȚILOR

—¥—4—

lucrărilor de întreținere a 
spațiilor verzi, celelalte 
lucrări edilitare efeetuân- 
du-se de către R.A.G.CA. 
Timpul nefavorabil de azi 
ne-a împiedicat să cosim 
Iarba șl să tunflem gardul 

viu, acțiune ee ne propu
sesem să o începem de 
Ieri (7. 07. — n.n.J. Dacă 
va sta ploaia, în trei zile 
vom finaliza această lu
crare. Vom reface complet 
sera de flori, vom organiza 
astfel activitatea încât să 
ne asigurăm pe viitor în
tregul necesar de plante 
de ornament pentru ron- 
dourile din oraș, până a- 
cum fiind nevoie să le adu
cem cu .bani din alte părți. 
Dar aspectul civilizat al 
orașului depinde șl de 
losuitorl. Pe cele mai 
multe străzi, fațadele sunt

ESTERA ȘINA

țipai
HAȚEG.
HafAri

în aceasta clădire va funcționa, cândva, Primăria și Consiliul niuni-
Foto: ANTON SOCACt(Continuare în pag. a 2 .a)
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„Nu mergem pe ideea „azi e ziua 
curățeniei", aceasta activitate
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(Urmare din pag 1)

fiind permanenta" (Urmare din pag. I)

frumoase, curate, locuitorii 
făcânou- i datoria civică**.

Atribuție importantă în 
primenirea continuă a par
curilor, scuarurilor și zo
nelor florale îi revine re
giei autonome de gospodă
rire. „în limita banilor pe 
care j avem — afirma dl. 
Dorin Gligor, directorul 
regiei, ne ocupăm de ame
najarea spațiilor verzi. 
Dar activitatea de gos. 
podărire se face în mod 
rudimentar, raportându-ne 
la pretențiile actuale, la 
un anumit grad de civili, 
zație. în general, orașul 
este curat și în aceste zile, 
imediat ce timpul ne va 
permite, vom începe co. 
situl ierbii din parcurile 
și spațiile din tot orașul. 
Nu mergem pe ideea „azi 
e ziua curățeniei", activi
tatea aceasta fiind perma- 
nentă. Dar sunt încă multe 
treburi de pus la punct".

Despre implicarea con. 
cretă a secției de profil 
In întreținerea, înfrumuse. 
țarea și gospodărirea scua

rurilor orașului, a arborilor 
de pe aliniamentul șose» 
lelor, dl. Mircea Lupu, 
șef de secție, spunea: „încă 
din iarnă au fost tunși 
toți pomii din oraș și a- 
cum rezultatele se 
Sunt frumoși, sănătoși, a» 
liniați. La ora actuală, se 
tunde gardul viu și vom 
trece la coasa a doua. în 
parcurile și rondourile din 
fața Primăriei, Muzeului 
Aurului, Băncii, trandafirii 
au fost tăiați în primăvară 
și săpați la vremea potri
vită. Folosesc prilejul pen
tru a aminti că unele a- 
sociații de locatari ca nr. 
4 (administrator dl. Luca) 
sau nr. 8 și 9 (dl. Stoica) 
sprijină lucrările de In» 
frumusețare a cartierelor 
prin ajutor efectiv, 
buie insă insistat 
mult pe educația 
care neglijează curățenia. 
Din fericire, nu s»au mai 
semnalat cazuri de rupere 
a unor arbuști 
dispariții ale 
pentru resturi, cum 
întâmplat cândva, alte acte 
huliganice“.

Notăm că pentru trans»

văd.

Tre- 
mai 

unora

sau de 
coșurilor 

s_a
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Unul dintre puținii romi care mai practică acea fru. 
moașă Îndeletnicire de confectioner de obiecte de po. 
doabă. Acest tânăr poate fi întâlnit în marea piață din 
Petroșani. Foto: ANTON SOCACI

portul gunoiului menajer 
sunt trei autogunoiere care 
preiau resturile din 80 de 
containere amplasate pe 
raza orașului și în comu
nele Crișcior, Baia de Criș 
și Vața de Jos. Ridicarea 
se face pe baza unor gra
fice vizate de Poliția sa
nitară și de către primării, 
iar transportul se face la 
rampa de gunoi, amplasată 
în afara orașului. Există 
bazine cu substanță de» 
zinfectantă și după cură
țarea platformelor și con
tainerelor, acestea se de
zinfectează cu clorură de 
var. „O permanentă preo
cupare a noastră — mai 
spunea dl. Lupu — este 
repararea containerelor. 
Lunar, se repară 
containere. Fac un 
către locatari, îi rog să 
nu mai golească gălețile

1—2 
apel

cu resturi alături, ci să 
le răstoarne în containere**.

Din discuțiile purtate cu 
cei care în virtutea mese
riei răspund de bunul 
mers al activității de sa
lubrizare și de primenire 
a crasului, am dedus că 
există preocupare în acest 
sens, colaborarea între 
primărie și regia de gospo
dărire fiind permanentă. 
Aspectul curat al străzi
lor dar și al spațiilor din
tre blocuri vine în spri
jinul acestei afirmații. 
Există chiar dorința de a 
fi perfecționată această 
activitate, în sensul ca 
lucrătorilor de la salubri
tate și de la spații verzi 
să li se asigure utilaje 
moderne, actualele coase 
și mături fiind considerate 
rudimentare. Deocamdată 
însă acestea sunt posibili
tățile bănești.

i

i

obține totuși măcar o e, 
misiune precum cea 
rromilor: „Din viața 
menilor culți“...

Pe când gândeam aceste 
însemnări, temerile și in
dignările ne„au fost- brusc 
confirmate de apariția 
în presa centrală a scrisorii 
adresate Parlamentului de 
Colegiul Realizatorilor din 
Televiziunea Română, sub 
semnătura eminentei rea
lizatoare Lucia Hossu Lon» 
gin. O epistolă elaborată 
cu „cuțit os", întru totul 

revelatoare pentru cele ce se 
petrec azi în TVR. Prin
tre altele, aflăm bunăoară 
adevărul stupefiant că e- 
xistă acolo indivizi cu 
pretenții care încă n-au 
ajuns să facă distincția 
Intre Camil Petrescu și 
Cezar Petrescu. Dar vor 
fi având, în schimb, de 
bună seamă, un cuvânt 
de spus în elaborarea „gri»

a
oa»

lei". După mintea lor — 
cum altfel? — de vreme 
ce adevărații profesioniști 
și oameni de cultură a- 
jung să adreseze în dis
perare scrisori Parlamen
tului. Și scrie dna Lucia 
Hossu Longin: „Tclevizi- 
unea publică nu poate 
deveni un obiect de amu
zament, un furnizor de te_ 
lenovele și talkshowuri. Din 
păcate, orizonturile pro
mițătoare pe care schim„ 
barca, girată dc excelen. 
tul regizor, dar neinspiran 
tul manager, Stere Gulea, 
le promite, s au inchis. 
Am intrat, grație metalur- 
giștilor care fac cultara la 
Televiziune, într o eră 
tehnologică. Sperăm ea 
Parlamentul României să 
aducă adevărata schim
bare".

Suntem convinși că nu 
există adevărat intelectual 
care să nu subscrie la in
dignarea și speranța Rea
lizatorilor de cultură din 
Televiziunea Română.
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Facienții sunt îngrijiți și
k

(Urmare din pag. I)

tratați cum se cuvine
tua tratamente fără ea 
oamenii să se mai depla
seze până la Romos.

în anul trecut au tre. 
cut pragul dispensarului 
medical 6769 pacienți. în 
timpul scurs, din acest 
an, sunt înscriși în registrul 
dispensarului peste 4300 
de bolnavi. Vorbind desDre 
starea de sănătate a popu-

lației, dl. dr. Andrei Nonn 
se referea la persoanele 
mal vârstnice, ce suferă de 
boli cardiovasculare, hi» 
pertensiune. respiratorii, 
digestive și reumatismale. 
La tineri, în special la 
copii, nu se înregistrează 
boii grave decât cele din 
sezonul rece, cănd sunt 
cazuri de gripă în școli.

I..am cerut doctorului 
Nonn să ne dea un caz 
de urgență rezolvat bine,

operativ. „într-una dintre 
nopțile lunii trecute, Sa_ 
veta M.. în vârstă de 62 
de ani, a suferit o criză 
cardiacă, suferind de car
diopatie ischemică, fibrili- 
tate cu alură înaltă. Era 
trecut de ora 23 și după 
ce i-am aplicat tratamen
tul injectabil, 
dumneaei, a __
mîneață am dus^o și la 
cardiologie, 
vestigații și apoi a revenit

la domiciliul 
doua zi dl.

pentru In,

acasă, noi efectuând fri 
continuare tratamentul 
prescris".

în orele de program la 
dispensar sau în vizitele 
pe teren, la locuințele să
tenilor, cadrele tehnico» 
medicale, doctorii se în
grijesc cu profesionalism și 
dăruire de viața oamenilor. 
alinânduJe durerile, re- 
dânduJe sănătatea, pute
rea de a munci și trăi 
alături de cei dragi și a- i 
propiațl.

(f/r); 13,10 Model Aca. 
demy (s); 14,00 Știri; 14,20 
Lumină călăuzitoare (s); 
15,05 Cody (s); 16,50 Dragă 
profesore (s); 19,20 Știri;
19.30 Alondra (s); 20,30
Observator; 21,30 Procesul 
(dramă).

1 VINERI, 11 IULIE

| Ctvri J
(6,30 România, ora 6 fix!;

8.40 Meridianele dansului 
i (r); 9,10 Cultura în lume 
1 (r); 10,05 Documentar; 10,45 
ț D a.; 11,10 Șeicul (r); 12,05 
t Media — club (r); 12,50 
( Microrecital; 13,00 TVR 
. Cluj, N.; 14,10 Cafeneaua 
) artelor; 15,00 TVR lași; 
( 16,10 Lege și fărădelege;

16,00 Atletism (înreg.); 17,10 
1 Em. în limba germană; 
1 18,10 Katts și câinele (s);
| 18,40 Scena politică; 19,15 
(Tezaur folcloric; 20,00 Jur.

nai; 21,00 Femeia din un\. 
) bră (f); 22,35 Ecoturism;

23,00 Jurnal; 23,30 Oglinzi 
paralele; 0,10 Divertisment;
1,00 CIA. Obiectiv: Alexa 
11(f).

ț TVR 2 ]
7,00 TVM; 8,00 Fritz și 

Ivan (do); 8,30 D.a.; 9,00 
Muz. pentru toți; 10,00 
Maigret și licitația (f.p.); 
11,40 Mag. satelit; 13,05 
Războiul Independenței (r); 
14,05 Cu ochii'n 4 (r); 15,30 
Conviețuiri; 16,20 Secretele 
nisipului (s); 17,15 Bursa 
invențiilor; 17,45 Șeicul 
(s); 18,35 Ajută te singur!; 
19,00 Concert simfonic; 
21,05 Ultimul tren; 22,05 
TVM. Mesager; 22,30 Ro„ 
bingo 2 (cs); 23,20 Din 
viața romilor; 0,05 Bucu. 
riile muzicii.

(ANTENA 1]
6,30 Tele — Dimineața; 

9,50 Viața în trei (s); 10.30 
Iluzii (r); 11,20 Războinicii

(PRO - Tv)
7,00 Ora 7, bună 'dimi. 

neața; 9,00 Tânăr și neli . 
niștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 MASH (s);
10.30 Forța dragostei (r);
11.15 Fort Boyard (cs);
12.30 Am întâlnit și ro
mâni fericiți (r); 12,55 Știri; 
13,00 B.A.D. Cats (f); 15,00 
Matlock (s); 16,00 Tânăr 
și neliniștit (s); 16,45 Forța 
dragostei (s); 17,30 Xena, 
prințesa războinică (s);
18.15 Rătăcit! în tranziție; 
19,00 Știi și câștigi! (cs);

19.30 Știri; 20,00 Dosarele 1
X (s); 21,00 The Believers i 
țfp.); 23,00 Știri; 23,15 La ’ 
limita imposibilului (s); 1
0,00 Sport la minut; 0,15 
Zona Crepusculară (s); 
0,45 Double indemnity (f).

(DEVASAT+)
7,00 Dulce ispită; 8,00 

Desene animate; 8,30 Pro
vocarea naturii; 9,00 Mi. 
cile hoții; 9,30 Farmacia 
de gardă; 10,00 Ochi de 
țigancă (f); 11,30 Mica 
jungla; 12,30 Brigada de 
șoc; 13,00 Videotext; 17,00 
Dulce ispită; 18,00 Desene 
animate; 18,30 Radical po 
wer; 19,00 Micile lecții 
(doc.); 19,30 Farmacia de 
gardă; 20,00 High Crusode 
(f); 21,30 Mica junglă;
22.30 Kelty; 23,00 Tetefa. 
nul (f); 0,30 Film erotkș
1.30 Videotext.
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Restructurarea siderurgiei hunedorene—

Sau schimbarea din mers a rotii mașinii
In cursul acestei săptă

mâni la Hunedoara a avut 
loc un simpozion având ca 
principală temă implicații
le sociale pe care restruc
turarea siderurgiei hunedo
rene le presupune. Făcând 
parte dintr-un program de 
asistență pe probleme de 
restructurare, cooperare și 
dezvoltare, organizat și sus
ținut de Agenția de Re
structurare și firma italia
nă specializată Consorzio 
Progetto Lazio, seminarul 
a reunit reprezentanți ai 
Prefecturii. Primăriei Hune
doara. conducători ai com
partimentelor de mana
gement al resurselor umane 
din cadrul „Siderurgica" 
SA șj „Sidermet" SA Că- 
lan, precum și funcționari 
din cadrul DMPS Hunedoa
ra. Seminarul a fost sus
ținut de dl Roberto Bo'n- 
vinci, vicepreședintele co
mitetului social și economic 
al Uniunii Europene și ex
pert consultant pe proble
me de management al fir
mei Consorzio Progetto La
zio.

Specialistul italian iden
tifică ca și obstacol im
portant ce trebuie depășit 
în procesul de restructurare 
a economiei românești 
pregnantul caracter mono- 
industrial pe care spațiul 
economic românesc îl pre

Cm o lună în urmă s-a 
redeschis Biblioteca Muni
cipiului Hunedoara după 
aproape jumătate de an, 
perioadă în care aceasta a 
fost închisă pentru inven
tar. Stând de vorbă cu dna 
Adela Herban am aflat că 
o dată cu inventarierea căr
ților s-a reorganizat și bi
blioteca, venind în sprijinul 
cititorilor adulți prin în
ființarea în cadrul secției 
destinate lor a sălii de lite
ratură și separat a unei 
săli cuprinzând cărți din 
domeniul științific. Sala 
de literatură se va deschi
de in următoarele două săp
tămâni, aceasta fiind, mo
mentan, închisă pentru lu
crări la registre.

Deși cărțile sunt tot mal 
scumpe, pentru achizițio
narea lor au fost alocate 
49 milioane de Ici. Cele mai 

zintă. Această stare de fapt 
caracterizează și zona Hu
nedoara, întregul puls eco
nomic gravitând. în jurul 
activității din combinat. S-a 
apreciat ca fiind vital pen
tru bunul mers al refor
mei efortul concertat al 
tripticului format de admi
nistrația locală, patronat șl 
sindicate. Liantul acestei 
tripartite trebuie să fie dia

logul pragmatic și lucid, 
ca mijloc de obținere a 
consensului necesar. In o- 
pinia dlui Bonvinci se pot 
identifica 3 nivele de in
tervenție pe frontul restruc
turării. Un prim nivel por
nește din interiorul opera
torului economic și vizea
ză reorganizarea structurii 
acestuia. Se impun în a- 
cest plan și disponibilizări 
de personal, care, pentru a 
se atenua tensiunile socia
le inerente, sunt de prefe
rat a se face pe cât posi
bil pe cale? naturală. Un. 
alt nivel deosebit de Im
portant constă în crearea 
de sectoare economice al
ternative menite a absorbi 
rezerva de forță de muncă 
rezultată prin disponibili
zări. Ca alternative viabi

cumpărate cărți sunt cele 
din domeniul beletristicii, 
acesta fiind secondat de do
meniul tehnic. Mulți citi
tori, spunea dna Adela Her
ban, sunt interesați de căr

Sponsorii ocolesc 
Biblioteca 
Municipală

țile tehnice de un nivel me
diu, care au fost neglijate 
în ultima vreme de edituri.

Biblioteca este dotată cu 
cărți religioase: biblii, cu
legeri de predici și rugă
ciuni, cărți de dogmatică, 

le pentru Hunedoara cei de 
față au prezentat ca posi
bilă dezvoltarea de afaceri 
în domeniul alimentar (fa
brică de lapte, prelucrarea 
cărnii etc), în domeniul mi
cii industrii unde s-ar pu
tea folosi gradul de cali
ficare a celor disponibili- 
zați. O parte din forța de 
muncă ar putea fi absor
bită într-un sistem nou de

SEMINAR_________________

salubrizare a orașului și de 
prelucrare a deșeurilor. In 
fine, al treilea nivel se o- 
cupă cu instruirea și re- 
instruirea personalului, asi- 
gurându-se astfel o mai 
mare flexibilitate a celor 
vizați pentru disponibiliza
re de a-și găsi mai ușor un 
loc de muncă. Un aspect 
care nu trebuie neglijat es
te urmărirea faptului ca 
prin restructurare să nu fie 
afectat nivelul de califi
care general în firmă. S-a 
precizat totodată că peste 
tot în lume pentru reali
zarea unei restructurări de 
amploare a fost necesar un 
program național având 
grefate valențele de speci
ficitate a fiecărei zone re
structurate economic.

Reprezentanții combina
telor metalurgice de la Hu

liturgică etc, grație dona
ției făcute de mănăstirea 
Lainici, în valoare de apro
ximativ 7 milioane de lei, 
cuprinzând un număr de 
307 volume.

Dl profesor Victor Isaa 
sprijină îmbogățirea fondu
lui de carte al bibliotecii 
prin donarea unui număr 
de 1000 volume din biblio
teca personală. Dl profesor 
dorește crearea unei săli 

nedoara și Călan au pre
zentat situația critică în 
care se află, dorind să fie 
identificate sursele de fi
nanțare pentru costisitorul 
proces de restructurare. 
Specialistul italian a pre
cizat că în lipsa unui plan 
Marchal pentru Europa de 
Est și Centrală, fiecare ța
ră trebuie să-și creeze pâr
ghii prin care să fie atras 
capitalul străin ca factor 
principal menit să sprijine 
reforma. Au fost evidenția
te de asemenea programe
le economice de sprijin pe 
care Uniunea Europeană, 
prin programul PHARE; 
lc-a implementat în Ro
mânia. Rolul acestor pro
grame este de a crea pe
piniere de la care ulterior 
se pot amorsa noi afaceri 
alternative pentru cei dis- 
ponibilizați.

Recunoscând că problema 
restructurării în România 
nu este ușoară, fiind com
parată cu manopera de a 
înlocui o roată de mașină 
în timpul mersului aceste
ia, dl Bonvinci și-a expri
mat încrederea că se vor 
găsi resursele necesare ca
re, din interior majoritar 
dar și cu sprijin extern, 
vor reașeza economia ro
mânească pe un făgaș nor
mal și prosper.

A. SALAGEAN

de lectură în cadrul Caste
lului Corvineștilor.

Există iubitori de cultu
ră și mai ales de carte, dar 
se pare că bibliotecile sunt 
tot mai ocolite de sponsori, 
acesta nefiind singurul in
convenient.

Atât biblioteca cât șl bi
bliotecarii au de suferit în 
urma inexistenței unei le
gislații specifice; există ti
nde sancțiuni pentru cel 
ce „pierd*  sau deteriorea
ză cărțile, dar se pare că 
nu sunt suficiente, tot mal 
multe cărți fiind deterio
rate sau pierdute.

Cele 8 bibliotecare ale 
Bibliotecii Municipale pe 
lângă deservirea cititorilor 
trebuie să se ocupe și de 
recondiționarca cărților. Pâ
nă în prezent nu există 
nici fonduri, nici specialiști 
care să se ocupe de cărți
le deteriorate.

0 nouă Înfățișare pentru! 
Casa de Cultură

Casa de Cultură din 
municipiul Hunedoara este 
în reparații, pregătindu-și 
o nouă înfățișare pentru 
Festivalul Internațional de 
Folclor din 13 august a.c. 
Până aiurn au fost inves
tite peste 2 milioane de 
lei în repararea și amena
jarea grupurilor sanitare 
din incinta clădirii. S-a 
încercat, de asemenea, 
schimbarea aspectului ho
lului central, al scenei și 
scărilor prin zugrăvirea 
șl vopsirea acestora. Se

DONAȚIE
Dna Victoria Gatcș, 

membră a organizației u- 
manitare ROHAK, a acor
dat cu titlu gratuit sec
ției de pediatrie din ca
drul Spitalului Municipal 
Hunedoara un televizor 

în orașul de Pe Ccrna străjuiește statuia Iui Ian
cu de Hunedoara. loto: PAVEL LAZA

intenționează și curățarea 
draperiilor de la cele 10 
intrări în sala mare a clă
dirii. Discoteca din incin
ta Casei de Cultură este 
închisă până la toamnă și 
s-a profitat de această o- 
cazie pentru renovarea ei.

Toate aceste date ne-au 
fost furnizate de dl di
rector Nicu Ghiorghioni, 
care este foarte optimist 
în privința terminării la 
timp a lucrărilor și pre
gătirilor pentru festivalul 
de folclor.

color, marca Goldstar, în 
valoare de aproape 3 mi
lioane de lei. Donația es
te menită a mai îndulci 
suferința micilor bolnavi 
care pot urmări acum di
feritele programe TV.

Imaginile dezolante ale 
clădirilor lăsate în părăsi
re, ale blocurilor de locuin
țe cu încăperi goale, adă- 
poatind doar întunericul și 
mizeria, fac deseori pai te 
din peisaj 11 unui oraș. Gât 
de greu se pornesc lucru
rile pentru a face aseme
nea clădiri funcționale și 
cât de necesare sunt locuin
țele, nu mai e nevoie să 
spunem.

In municipiul Hunedoa
ra o realizare de acest gen 
reprezintă unul din obiec
tivele în curs de desfășu
rare ale organizației non- 
guvernamentale (ONG) 
„Iancu de Hunedoara". Or
ganizație înființată relativ 
recent (în urmă cu doi ani).

în cadrul programului „Sesam” pentru Hunedoara 

Locuințe sociale pentru copii
ca o rezultantă a progra
mului PAEM inițiat de U- 
niunea Europeană (în ca
drul programului de dez
voltare și reformă PHARE), 
program desfășurat pe ce
le trei secțiuni: Clubul șo
merilor, Centrul de infor
mare și mediere a muncii 
și Clubul oamenilor de a- 
faceri. Prin intermediul a- 
cestora, persoanele dispo- 
nibilizate sau aflate în șo
maj sunt ajutate și îndru
mate (prin diverse semina

lii și instruiri) cum să cau
te și cum să păstreze un 
loc de muncă, ne spune dna 
Maria Costa, responsabil 
al Clubului șomerilor. Dar 
interlocutoarei noastre 
ne-am adresat, în principal, 
în calitatea dumneaei de 
administrator financiar al 
programului „Sesam" pen
tru Hunedoara, al cărui 1- 
nițiator și executant este 
ONG „Iancu de Hunedoa
ra". Alături de aceasta, de 
consiliile județean și local 

Hunedoara, din parteneriat 
.mai fao parte Direcția 
Muncii și Protecției Socia
le Hunedoara — Deva, In
spectoratul Școlar Județean, 
Spitalul Municipal, Bank- 
coop, SG „Alexandra" SRL, 
toate din Hunedoara.

Unul din obiectivele pro
gramului SESAM pentru 
România îl reprezintă asi
gurarea de locuințe socia
le pentru copiii din unită
țile de ocrotire și educație 
specială, precizează dna 

Costa. In acest sens, „noi 
am elaborat un proiect prin 
care ne propunem să ame
najăm blocul de locuințe 
din str. Mureșului, nr. 15, 
pentru ca 54 de copii, ab
solvenți al caselor de co
pii (din Uricani, Baia de 
Criș și Orăștie), să poată 
beneficia de aceste locuin
țe".

Recent, Uniunea Europea
nă a aprobat proiectul a- 
mintit, urmând ca acesta 
să se desfășoare pe durata 

de 18 luni, beneficiind de 
un buget de 212 000 ECU 
(din care 105 000 ECU re
prezintă contribuția UE).

Așadar, un obiectiv ge
neros este pe cale de a se 
realiza prin eforturile 
membrilor ONG „Iancu de 
Hunedoara", dar și cu a- 
jutorul factorilor locali, 
spre folosul și refacerea 
legăturilor cu societatea ce
lor care au mai multă ne
voie de ea.

Pagină realizata de 
GEORGETA BÎRLA, 

ADRIAN SALAGEAN, 
SANDA SÎRGIIEA
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CUVÂNTUL LIBER
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Șansa unei lecturi de excepție
Nu-ntf amintesc dacă și 

când să fi fost tradus 
acest roman la noi. 
pentru că ar exista cel 
puțin două elemente-ar- 
gument „împotriva" 
tulul traducerii, ci, 
primul rând, deoarece ac
țiunea se petrece în spa
ții de timp și de loc li
mitate. Aceasta, logic, ar 
fi putut duce la un oare
care dezinteres din par
tea cititorilor. Revenind 
la cele două laturi ale 
chestiunii enunțate mai 
sus, ele sunt: 1. masivi
tatea romanului și 2 (în 
continuare), dificultatea 
traducerii unui text din 
limba germană. Cu atât 
mai mult trebuie apre
ciat efortul traducătoarei 
care ne dă astfel șansa 
să intrăm in contact di
rect cu opera unuia din
tre marii scriitori ai se
colului XX. Mai mult 
citat decât citit la noi, 
Gilnther Grass, și nu 
Gilnter, cum apare pe co
perta cărții (V, MDE, 
1972, p. 1366; Scriitori 
străini, MD, 1981, p. 227/ 
Dicț. de lit. universală, 
de Ov. Drimba, 1996, p. 
80 — în toate fiind scris 
Gilnther), s-a născut în 
anul 1927, iar opera sa 
este reprezentată în mod 
aproape egal de proză 
(romane, povestiri), poe
zie și teatru. Pur infor-

* - _

Nu

ac- 
în

mativ, să notăm câteva 
titluri din opera lui G.G.: 
Avantajele cocoșilor de 
vânt (lirică abstractă), 
(1996); Intru slava Măriei 
(poezie erotică), (1973); 
Ani de câine (1963); A- 
nestezie locală (1969), și, 
bineînțeles, Toba de tini
chea (1959) — toate ro
mane de critică socială; 
Pisica și șoarecele (mi

să fac uz de un cuvânt 
mult și de mulți iubit 
in aceste vremi): „Accept: 
locuiesc intr-un spital de 
boli nervoase, îngrijito
rul meu mă observă per
manent, nu mă pierde 
din ochi nici o clipă; de
oarece la ușă e un vizor 
și ochiul îngrijitorului 
are culoarea aceea bru
na, care nu poate citi

Gunther Grass: TOBA DE TINICHEAEditura Univers, 1997
vele de factură psiholo
gică), (1961); Nene, nene 
(1957) și încă zece minu
te până la Buffalo (1957) 
— teatru absurd. Această 
succintă prezentare bi
bliografică vreau să fie 
o minime tentativă de 
a-l apropia pe G.G. de 
cititorul român. Trecând 
de la vorbe la... fapta 
comentariului, se . impu
ne flagrant o primă con
statare: autorul Tobei de 
tinichea nu pare să aibă 
vreun interes în a-și me
naja cititorul, ci, utili
zând un limbaj sec, a- 
proape brutal, el îl o- 
bligă la... semnarea unui 
pact de înțelegere, însă 
reciproc avantajos la ur
ma urmei. Astfel că ro
manul demarează așa (ca

în ochii mei albaștri" (p. 
16). Evident că nu doar 
limbajul frust în gene
ral, sau tonul familiar- 
abrupt au contribuit la 
crearea unui adevărat 
război între susținători 
și contestatari la apari
ția romanului, in 1959. 
In acest fel, citind cu 
atenție cele peste 450 de 
pagini ale sale, vom des
coperi nu numai o lume 
a contrastelor și a con
tradicțiilor social-econo- 
mice și chiar istorice, 
dar și foarte multe in
cursiuni extrem de in
teresante în psihologia 
personajelor. . Exemplul 
cel mai convingător este, 
normal, Oskar Matze
rath, personajul care, in 
multe pagini, fascinează,

printre altele, datorită u- 
nui caracter foarte inte
resant, trecând de la un 
sentimentalism dus până 
in vecinătatea persona
jelor pozitiv-siropoase, la 
un spirit vulcanic în ca
re revolta îl obligă la 
acțiuni deseori nesăbui
te. Cel care îl influențea
ză este Bebra, un perso
naj relativ fabulos, creat 
de Grass din necesitate 
subiectivă, pentru a-l jus
tifica temperamental pe 
Oskar. Mai trebuie ne
apărat remarcată ușu
rința cu care G.G. știe 
să creeze atmosferă, sau 
să o întrețină. Imagina
ția sa este aproape bol
năvicios de fecundă (vezi 
episodul cu sicriul — în
mormântarea mamei Truc- 
zinski, p. 310—311).

Apărut în urmă cu a- 
proape 40 de ani la Edi
tura Luchterhand din 
Frankfurt pe Main, Toba 
de tinichea are șansa u- 
nei excelente versiuni 
românești,, realizată 
Nora luga. Astfel,
satisfacția unei lecturi în 
care impresionează un 
stil atrăgător, aș mai a- 
minți doar că, prin ro
man, fojgăie o mulțime 
de personaje, fiecare 
însă cu un rost anume 
creat — o altă mare ca
litate a autorului...

DUMITRU HURUBA

de 
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BALADĂ TRANSILVANA

O lebădă se oprește lângă mândrul palat
Regele strigă : „Ce s-a întâmplat 7*
O lebădă se oprește chiar lângă poartă
Regele țipă: „Aduceți ființa aceea, vie sau moartă 1" 
O lebădă se oprește chiar lângă tron :
„Te voi ucide", regele strigă, cu vocea lui spartă. 
„Ziua de Duminică-s eu, dacă mor
Șapte zile săptămâna nu va mai avea niciodată 1“ 
„Am auzit că, de mori, cânți minunat
Vreau să aud cântecul tău, prima și ultima dală 1*  
Intr-o clipă, regele in pietroi se preface.
Lebăda-n jurul lui a zburat:
„De m*ai  fi iubit, până in rai te-aș fi dus
Până in cerul cel mai de sus.
Oricum, nu mă puteai tu ucide, rege spurcat; 
Voia Domnului nu-i lucru de cumpărat*.

OAMENII, DACA VOR, POT...

Au mai trimis o rachetă in Lună :
Oamenii, dacă vor, pot.
L-au capturat pe Omul din Lună
Și. in loc, de lăsat un robot
S-a dovedit că Omul are privirea nebună
Și că e un pic cam netot.
Așa că i-au făcut injec ții cu zeamă de prună i 
Oamenii, dacă vor, pot.
Omul din Lună nu s-a adaptat
Nu s*a  adaptat deloc aici.
Savanții s-au cam șocat
Când din talpă au început să*i  curgă furnici
Regina lor — insectă, dar zburătoare —
L-a dus pe aripi până-n Lună
Om și robot au făcut o prinsoare:
Povestea lor va fi istorisită cu sau fără minciună 7 
Au mai trimis o rachetă în Lună
Oamenii până și împărăția Poveștii
Vor intru totul să o spună.»

LA JUDECATA DE APOI

Literele purtând coroană $1 spadă.
Vor uita Poezia Ia dansul divin,
Printre fulgii mari de zăpadă
Se va auzi și muzica, lin.
Judecata din urmă va fi dreaptă șl bună :
Se va citi dintr-o singură Carte
Un poem de iubire care-o să spună
Că nu mai există prietena Moarte.
Literele vor fi fericite
Și noi vom fi fericiți:
In paginile Cărții citite
Ne vom afla, mântuiți...

CIPRIAN NICKEL
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NOTE DE LECTURĂ Mircea Andraș: „NOAPTE CU MESTECENI ALBI“
Sub egida Editurii. Fun

dației Culturale „Ion D. 
Sîrbu" din Petroșani de
butează cu o plachetă pro
prie unul din cei mai fer- 
venți cenacliști ai Văii Jiu
lui, așa cum reiese din 
fișa bibliografică a cărții 
sale, „Noapte cu mesteceni 
albi". Este vorba de Mir
cea Andraș. Din fișă, re
iese un palmares la con
cursuri festivaliere (Foc
șani, Iași, Tîrgoviște, Pe- 
trila. Petroșani, Botoșani)... 
(premii I și II), autorul 
etalând tenace inclusiv 
ziarele și revistele în ca
re, prin ani, a publicat e- 
pigrame, proză umoristică, 
teatru. Editorul fiind re
marcabilul nostru con-ju- 
dețean Dumitru Velea, ge
neros, dar știut a fi și e- 
xigent, am căutat în car
tea lui Mircea Andraș mo
tivația gravă a oferirii 
inclusiv premiului editurii 
pe anul 1996, cărții dc de
but. ‘

Gartea cuprinde ciuda
ta suită a poemelor într-o 
glumeață titrare, oricum, 
originală: primul poem are 
titlul „Ora 20 :00“ șl al 
58-lea poem, titlul „Ora 
5 :00". Deci, cartea ar fi 
un fel de poem non-stop 
al unei nopți, un tur de 
noapte, sau șut, în limbaj 
minier, însă totalul de 9 
ore depășește... orarul din 
subteran.

Ca să nu supralicitez 
spațiul, redau exemple din 
texte pe care le consider 
remarcabile, probând ca
lități transfigurative și un 
anume gust al metaforei 
cu nuanțe suprarealiste, 
iar apoi exemple nereuși
te, în care autocenzura 
estetică și logică sau pur- 
poetică nu funcționează.

Prima categorie : „pasă
rea ce-nghite stalactite" ; 
„liniștea ascunsă într-un 
clopot"; „și tu ca o pagi
nă lipsă dintr-o carte"; 
faguri de ceață; nor de 
pământ; timpul trece ca 
un tren fără oprire; cen
tauri îngenunchează în 
mlaștini înflorite ; un ți
păt mișună prin aer; în 
absența albului fiecare 
umbră doare: vântul sa
pă la temelia lumii (fru
mos I); țăndări umerii 
mei/ în șirul fără de nu
măr/ | ziditorul de vea
curi ; în numele nostru 
se zbate o flacără (fru
mos I); nunta ducând de 
mână o horă răsturnată 
(ingenios I); furișat într-un 
stup sunt/ și faguri sânii 
tăi: „în căutarea miezu
lui dulce al cuvintelor” i 
„sunt parcă prins în lume/ 
parcă-n afara ei" (superb I); 
„câtă miere ascunde ama
rul 7" (amarul mierii ?) I 
„lacrima unei ferestre înal
te"; „tăcerea ne naște și 
ne moare"; „martor cu 
limba tăiată în ploile o

glinzii" (superb surrea
lism I); „va trebui totuși 
să vă iubesc pe toți/ sătul 
de străinul din mine” | 
„măștile murind la ieșirea 
din somn" (excelent 1); 
soarele ducându-se să moa
ră puțin... etc.

A doua categorie: pati
ma recompensă în delir 
de arome; cirezi de nu
feri ; își pingelesc dorurile 
(nefericit vers I); inima 
zburdă cu cireși la u- 
rechi (17). cu rouă ; cu 
rouă (pag. 10 și 11); un 
colț de gând cariat de in
certitudini (...); revân- 
zând neînțelese temeiuri; 
dospite frunți curgând o- 
ropsite; negura mișună cu 
o traistă veche (71); pri
menire de belșug la o- 
bârșii limpezi de fum 
(relicte ale limbii de lemn); 
miresme de cânt; păscătov 
de stele; ce-i (corect 
„cei" I) neîntorși; arbori 
ce vor cheli curând; 
pe-un trap de vânt a în
țărcat plecarea (7)i ex
trasul din tine (7 I) delira, 
prin copaci ( fiecare viitor’ 
mugur înnebunea de plă
cere; plimbări neplimba
te etc.

...In fine, „nebun pe din
lăuntru/ prea treaz pe 
dinafară/ citește-mă au 
sânge strecurat" (7 I), este 
un apel, al lui Mircea An
draș, destul de patetic, 
naiv oarecum, autorul a" 
vând vârsta de mljloo...

Gum strecurăm... sânge
le 7 I

Ge poate spune acest 
sec bilanț cu două talge
re, cu bune șl mai puțin 
inspirate rostiri 7 G inega
litate, probabil din graba 
de a tipări (după lungă 
răbdare, totuși), neperml- 
să, diminuativă către el” 
titor. Un anume teribilism 
liricoid, un bombasticism 
care se numea beție de 

• *•*•*•••*•*•*•*•••*•*•*•*•*•*•*•*•*•*«

Ansamblul folcloric al Casei do Cultură Orăștie pe scena do Ta Dupâpiatra 
Foto: PAVEL I’.AZA

cuvinte, boală care, sincer 
vorbind, putea fi tempe
rată de o mal lucidă se
lecție.

Ga tensiune (emoție) 
structurală, Mircea Andraș 
convinge, paradoxal, toc
mai prin erori, sintagme 
supralicitând imaginația, 
sfere obscure ale visului, 
pendulând între două di
mensiuni : „sunt parcă 
prins în lume/ parcă-n a

fara ei“... (poemul orej 
2:02, pag. 39). Mircea An
draș are talent, Insă nu 
decantează. Geea ce, să re
cunoaștem, e specific poe
ților la debut.

Poeții sunt prin con
trast în două lumi. Iar 
pleonastic, chiar și noap
tea (I). toți mestecenii 
sunt... albi I Să credem în 
Andraș cel selectiv I

EUGEN EVU
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„Arta de a ști să lucrezi cu 
sufletul omului"

— Stimată dnă doctor, 
de când lucrați în dome
niul psihiatriei ? Prin ce 
se deosebește această spe
cialitate de altele ale me
dici nei ?

— De 11 ani, aici la 
Spitalul din Zam, dar mal 
exact de 14, trecând prin 
toate etapele, respectiv, 
specializarea la Cluj, sta- 
giatura la Deva și, res
pectiv, rezidențialul la 
Cluj. Am considerat psi
hiatria o artă in care tre
buie să lucrezi cu sufle
tul omului, să aduci o ra
ză de lumină in sufletul 
întunecat al bolnavului,

— Vă considerați o 
persoană realizată profe
sional și în viața de fa
milie ? Ați urmat un 
ideal ?

— Da și acest fapt îmi 
dă satisfacție, puterea de 
a merge mai departe, 
chiar dacă este greu, 
M-arn realizat pentru că 
fac ceea ce mi-am dorii 

.totdeauna, îmi iubeso 
.eseria și nu a? putea 

' "e altceva. Exemplul 
ir profesori din anul 

v / de facultate, ca oa
meni, ca pregătire in do
meniu dar și al culturii 
generale (prof, Stosel, 
Pamfilj a fost pentru mine 
și pentru alți colegi de 
mare valoare. Am învățat 
să observ că meseria a- 
ceasta se află la interfe- 
ența cu frumosul, iar 

faptul că pot aduce o ra
ză de speranță, de cu
loare in acel suflet îmi 

dă o satisfacție nebănui
tă. Am iubit natura, am 
fost atrasă spre ptctură și 
chiar am pictat, mi-a plă
cut arhitectura. Ga și in 
artă în medicină este 
nevoie de multă răbdare. 
Fiecare pacient trebuie 
înțeles, așa cum este și de
terminat să-șî găsească

De vorbă cu
dr. CORNELIA SCHMIDT, 
șefă de secție la Spitalul 

de psihiatrie Zam 

calea. Este nevoie să le 
fii aproape, să fii bun șl 
calm, tolerant cu fiecare, 
încerc să înțeleg oamenii 
și să-i ajut să se simtă 
așa cum și-ar dori ei în
șiși.

— Este bănuiesc un con
sum enorm de energie in
terioară. Cum o recupe
rați ?

— într-adevăr, încero 
să-mi „încara bateriile" 
mergând la munte 'sau la 
mare. Iarna îmi place să 
schiez, vara caut refugiu 
în locuri pitorești. Am 
descoperit frumusețea mun
ților, marea lor putere 
de a-ți da energia pozi
tivă atât de necesară fn 
această meserie. iubesc, 
la fel, cărțile de care nu 
mă pot despărți ușor.

— Aveți o familie, un 
copil.

— Soțul meu este și el 
medio (de obstetrică-gine- 
cologie). Am fost colegi 
de facultate, chiar de 
grupă și la terminarea fa
cultății ne-am căsătorit. 
Ne înțelegem mult unul 
pe celălalt, avem un bă
iat, Roland, acum elev 
de liceu... încero să-mi 
asum responsabilitățile de 
mamă și soție cn toate că, 
având șl un cabinet par
ticular de consultații, tim
pul rămas este puțin.

— Sunteți solicitată și 
în timpul orelor de cabi
net, după-amiaza ?

— Destul de mult, aș 
zice. Lumea înțelege tot 
mai mult că psihiatria nu 
înseamnă doar bolile psi
hice majore. Există mul
te depresii datorate pro
blemelor sociale, șoma
jului, nevoilor materiale 
de fiecare zi. Cei care 
vin la noi au nevoie de 
cineva care să-i poată as
culta, înțelege și ajuta 
să-și găsească un sens, un 
echilibru, pentru a putea 
ieși din impasul existen
țial în care se află. Din 
ce în ce mai mult soli
cită consultații tn proble
mele pe care le au oameni 
care nu necesită neapărat 
nn tratament medicamen
tos. Constatând aceasta, 
urmez un curs de logote- 
rapie la Timișoara, care 
mă va ajuta în profesia 
mea.

Convorbire realizată de 
ESTEKA StNA Desen de PAULINA POPA

Moda vara
Fiindcă sezonul estiva] 

a bătut de ceva vreme la 
ușă, se impun câteva mici 
sugestii privitoare la m<r 
dul de a ne Îmbrăca In 
această perioadă.

Dacă doamnele cu Q 
alură suplă pot adopta 
croiuri îndrăznețe, per*  
soanele plinuțe trebuie să 
se ferească de fuste scurte, 
de rochii și bluze strâmte. 
6u cât sunt mai strâmte 
cu atât îngroașă. (Sele le*  
jere dau în schimb sen*  
zația de lung și slab. Ro*  
chia trebuie să aibă o 11*  
nie fluidă, care urmăreș*  
te lejer linia corpului. 
Iha rochia dreaptă trebuie 
evitate tăieturile orizon* , 
tale și cordoanele. Hai?' 
nele trebuie să fie cât mal 
simple, fără clape și bu
zunare, căci aceste acce*  
sorii îngroașă, ihinia care, 
avantajează este cea co*  
nică, pentru că ea ascun*  
de tot ceea ce înseamnă 
surplus de grăsime. Se pol 
purta fuste lungi, dar lăr*  
gimea să nu Înceapă dei 
sus, din talie, ci de sub" 
șold sau de deasupra ge
nunchiului.

Niciodată nu se vor 
purta pantaloni strâmțf.; 
Ei trebuie să fie largi,' 
obligatoriu fără manșete 
și de preferat din mat? 
rial de culoare închisă. 
Se vor evita lmprimeu*  
rlle mari, în favoarea ce*  
I *r  mici. I
/ Și în final nu uitați î 
este la modă tot ceea e*  
vă stă bine. ,

DIANA LUKACSEB

I ""77*"7
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LUNI. 14 IULIE

T V K 1

Jtț5u Teleshopping; 13,00 Secretele ni
sipului (r); 14,10 Șeicui (r); 15,00 D.a;
15,30 Ecclesiast ’97; 16,00 Em. în 1b. ma
ghiară; 17,05 Katts și câinele (s); 17,35
Timpul Europei; 18,00 Tele-estival Olimp 
’97 în direct; 19,00 Sunset Beach (s. SUA 
1997, ep. 1); 20,00 Jurnal; 21,00 Baywatch 
(s): 22,00 în fata dvs: 23,00 Canary Wharf 
(s; Anglia 1996^ ep. 1); 23,30 Jurnal; 23,50 
Aîgori:mnl puterii; 0,45 Sport.

I V R 2

' 13.00 Tribuna partidelor parlamentare;
13,”0 Conviețuiri; 13,40 Un bunic fericit 

' (s); 15,10 Știri bancare și bursiere; 15,30 
D.a; 16.00 Secretele nisipului (s); 17,00 
Șeicui (s); 18,00 Puterea, pasiunea (s); 19,00 
Program pt. tineret- 20,00 Teatru liric: 
„Carmen" de Bizct;’ 22,00 Jurnal: 22,30 
Ce-i de făcut? (dezb.); 23,30 Autograf pt. 

j prezent; 0,00 TVM Mesager; 0,30 Franța 
celor o mie de sate (do).

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața; 9,00 Un câine cu 
imaginație (r); 9,50 Viața tn trei (s); 11,15 
Secretul (f/r); 13,10 Model Academy (s);
13,35 D.a; 14,00 Știri; 14,20 Lumină că- 

i lăuzi;oare (s): 15,05 Alice Adams (f. SUA 
*35); 16,50 Iluzii (s); 17,40 între prieteni;
18,20 D.a; 19,20 Știri; 19,30 Alondra (s): 
2030 Observator; 21,30 Omul cu o mie de 
fete (s): 22,30 A treia planetă de la Soare 

i (s); 23,00 Știri; 23,10 Aproape de cer (co. 
; Rusia *91);  1,20 Kassandra (s).

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!- 9,00 Sport 
i la minut; 9,15 Lumea filmului (r); 9,45 
Tânăr și neliniștit (r); 10,30 Forța dra
gostei (r); 11,15 Capcana timpului (s); 12,00 
Coitfruntăriie celui dc-al II-lea Război 
'Mondial (do); 13,00 Procesul etapei (r); 
15,00 Matlock' (s); 16,00 Tânăr și neliniș- 

itit (s); 16,45 Forța dragostei (s); 17,30 Zo
na Crepusculară (s); 18,20 Sport la minut; 
1830 Știri; 18,35 Cine este șeful? (s); 19.00 
Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 O 
căsătorie cu peripeții (f. I’r./It. 1978); 21,50 
Știri; L~,00 Familia Bundy (s); 22,30 Via
ța ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,20 Ne
muritorul (s); 0,10 Sport la minut.

MARȚI, 15 IULIE
T V R i

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR Cluj- 
Napoca; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Timi
șoara; 12,05 Credo (r); 13,05 Secretele ni
sipului (r); 14,10 Șeicui (r); 15,00 D.a;
15,30 Pro Patria; 16,00 Em. în lb. maghia
ră; 17,05 Katts și câinele (s); 17,35 Me
dicina pt. toți; 18,00 Tele-estival Olimp 
’97 in direct; 19,00 Sunset Beach (s); 20,00 
J irnal; 21,00 La revedere, copii! (f. Fr./ 
Ger 1987); 23,00 Canary .Wharf (s); 23,30 
Jurnal; 23,50 Universul cunoașterii.

T V R 2

7,00 TVM; 8,30 Canary Wharf (r); 9,00 
Echipa de intervenție (r); 10,00 Cu ochii’n 
4 (r). 10,45 Cultura în lume (r); 11,30 Se
rial (r); 12,30 Frumoasa și Bestia (r); 13,30 
Conviețuiri; 14,30 Un bunic fericit (s);
15,10 Știri bursiere; 15,30 D.a; 16,00 Se
cretele nisipului (s); 17,00 Șeicui (s); 18,00 
Puterea, pasiunea (s); 19,00 Program pt. 
tineri; 20,00 Maigret în Finlanda (f,P-)t 
2130 Ritmuri muz.; 22,00 Jurnal; 22,30 
Ultimul tren; 23,30 Sec. XX; 0,00 TVM.

ANTENA 1

J 6,30 Tele-Dimineața; 9,50 Viața în trei 
(s); 10.30 Iluzii (r); 11,20 Omul cu o mie 
de fețe (r); 12,10 A treia planetă de Ia 
Soare (r); 12,35 Medalion; 13,10 Model A- 
•ademy (s); 14,00 Știri; 14,20 Lumină că

lăuzitoare (s); 15,05 Ultimele 5 minute 
(s.p.); 16,50 Iluzii (s); 17,40 Dosarele An
tenei 1; 19,20 Știri; 19.30 Alondra (s);
20.30 Observator; 21,30 Nash Bridges (s);
22.30 Sparks. (s); 23,00 Știri; 23,10 Trenul 
spre Hollywood’ (co. muz. SUA); 0,50 
Kassandra (s).
te
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P R O TV
7t00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 

Ia minut; 9,15 MASH (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Forța dragostei (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Aven
turile lui Brisco County (s); 12,55 Știri; 
13,00 Profesiunea mea — cultura; 15,00 
Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 
16,45 Forța’ dragostei (s); 17,30 Alisea și 
prințul din vis (s, ultimul eP-): 18,15 Sport 
la minut; 18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 
Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 2030 Chi
cago Hope (s); 21,00 Secrete de familie 
(s); 21,50 Știri; 22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,30 
Nemuritorul (s); 0,10 Sport la minut.

MIERCURI, 16 IULIE
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR Cluj- 
Napoca; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Timi
șoara-, 12,05 Sensul tranziției (r); 13,05 
Secretele nisipului (r); 14,10 Șeicui (r); 
15,00 D.a; 15,30 Pro Patria; 16,00 Ecotu- 
rism; 16,30 Conviețuiri-, 17,05 Katts și 
câinele (s); 17,35 Mag. sportiv; 18,00 Tele- 
estival Olimp *97  în direct; 19,00 Sunset 
Beach (s); 20.00 Jurnal; 21,00 Mândrie și 
prejudecată (s. Anglia 1995, ep. 1): 22,00 
In flagrant; 23,00 Canary W'harf (s); 23,50 
Cultura în lume; 0,40 întâlnirea de Ia 
miezul nopții.

T V R 2

7,00 TVM-, 8,30 Canary Wharf (r); 9,00 
Savannah (r); 10,00 Medicina pt. toți (r);
10.30 National Geographic (do/r); 11,30
Sunset Beach (r); 12,30 Perla Coroanei (r);
13.30 Em. în Ib. maghiară- 14,30 Un bu
nic fericit (s); 15.10 Știri bursiere; 15,30 
D.a; 16,00 Secretele nisipului (s); 17,00 
Șeicui (s); 18,00 Puterea, pasiunea (s); 
19,00 Program pt. tineri; 20,00 Până la 
capăt (La. SUA ’96): 21,30 Do.; 22,00 Jur
nal; 22,30 Credo; 23,30 Cu cărțile pe față; 
0,00 TVM Mesager.

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața; 9,00 Dosarele An
tenei 1 (r); 9,50 Viața în trei (s); 10,30 
Iluzii (r); 11,20 Nash Bridges (r)-_ 12,10
Sparks (r); 13,10 Model Academy (s); 14,0 
Știri; 14,20 Lumină călăuzitoare (s); 15,05 
Ultimele 5 minute (s); 16,50 Iluzii (s); 
17,40 Totul despre Guvern; 19,20 Știri;
19.30 Alondra (s); 20,30 Observator; 21,30 
Frații (dramă Italia ’95, ultima B-); 23.15 
Știri-, 23,25 Jocuri murdare (La. SUA ’89);
1.10 Kassandra (s). •

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 
la minut; 9,15 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r); 10,30 Forța dragostei (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Acapul
co Heat (s); 12,55 Știri; 13,00 Vieți dispe
rate (f. SUA ’84); 15,00 Matlock (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,15 Forța dra
gostei (s); 17,30 Război în viitor (s); 18,15 
Sport la minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine es
te șeful? <s); 19,00 Știi și câștigi! (cs):
19,30 Știri; 20,00 încredere oarbă (f.p. 
SUA ’90); 21,50 Știri; 22.00 Fam. Bundy 
(s); 22,30 Viata ca în filme (s); 23,00 Știri;
23,20 Nemuritorul (s); 0,10 Sport la min. ,

JOI, 17 IULIE

TVR 1

. 6,00 România: ora 6 fix!; 8,30 D.a. (r);
9,00 TVR Cluj-N.; 10,00 TVR Info; 10,05 
TVR lași- 11,00 TVR Timișoara; 12,00 
TVR Info; 12,05 Ce i de făcut? (r); 13,05 
Secretele nisipului (s/r); 14,00 TVR Info:
14.10 Șeicui (s/r); 15,00 D.a.; 15,30 Pom
pierii vă informează!; 15,50 Irak — țara 
dintre fluvii; 16,00 Conviețuiri; 16,30 TVR 
Cluj-N.; 17,00 Știri; 17,05 Katts șl câinele 
(s); 17,35 Bank-note; 18,00 Teleestival;
18,50 Tragerile Loto; 19,00 Sunset Beach 
(s); 20,00 Jurnal; 21,00 Dr. Quinn (s); 21,55 
Pariul Trio; 22,00 Cu ochii’n 4; 22,45 La 
volan; 23,00 Canary W’harf (s); 23,30 Jur
nal; 23,50 Un secol de cinema.

TVR B

7,00 TVM; 8,00 D.a- 8,30 Canary Wharf 
(r); 9,00 Do.; 10,00 în flagrant (r); 11,00 
America sălbatică (do/r); 11,30 Serial (r);
12,30 Mândrie și prejudecată (s/r); 13,30 
Em. în lb. germană; 14,30 Un bunic fe
ricit (s); 15,10 Știri bancare; 15,30 D.a. | 
16,00 Secretele nisipului (s); 17,00 Ceaiul 
de Ia ora 5 (div.); 19,00 Program pt. ti
neri; 20,00 Afacerea Seznec (f. Fr. ’92, ul
tima parte); 21,45 Ritmuri muzicale- 22,00 
Jurnal; 22,30 Time out; 23,30 Mediâ club.

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața; 9,00 Totul despre 
Guvern (r); 9,50 Viața în trei (r); 10,30
Iluzii (s/r); 11,20 Frații (ultima parte/r);
13.10 Model Academy (s); 13,35 D.a. ; 14,00 
Știri; 14,10 Teleshoping; 14,20 Lumină că
lăuzitoare (s); 15,10 Janies Cook (s); 16,10 
Madison (s); 16,50 Iluzii (s); 17,40 Invitați 
la Antena 1; 18,20 D.a.; 18,45 Telerebus;
19.20 Știri; 19,30 Alondra (s); 20,30 Ob
servator; 21,15 Din lumea afacerilor;
21.30 83 de ore până in zori (thriller SUA):
23.10 Știri; 23,20 Viu sau mort (w. SUA);
1.10 Kassandra (s).

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața ! ; 9,00 Sport 
la minut; 9,15 M.A.S.H. (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (s/r); 10,30 Forța dragostei (s/r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Beverly 
Hills (s/r); 12,55 Știri; 13,00 Tata și doi 
copii (f. italia, p. I); 14,30 D.a.; 15,00
Matlock (s); 16,45 Forța dragostei (s) ;
17.30 Hercule (s); 18,15 Sport la minut;
18.30 Știri; 18,35 Cine este șeful ? (s) ; 
19,00 Știi și câștigi I ; 19,30 Știri; 20,00 
Melrose Place (s); 21,00 Doctor în Alaska 
(s); 21,50 Știri; 22.00 Familia Bundy (s);
22.30 Viața ca în filme (s); 23,00 Știri ;
23.20 Nemuritorul (s); 0,10 Sport la minut.

VINERI, 18 IULIE

T V R 1
6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR Cluj 

Napoca; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Timi
șoara; 12,05 Media-club (r); 12,35 Din via
ța rromilor; 13,05 Secretele nisipului (r);
14.10 Șeicui (r); 15,00 D.a; 15,30 Em. în 
lb. germană; 17,05 Katts și câinele (s);
17,35 Scena politică; 19,00 Sunset Beach 
(s); 20,00 Jurnal; 21,00 Tezaur folcloric;
21.30 Femeia din umbră (f. Italia 1991, 
p.II); 23,05 Documentar URTI; 23,30 Jur
nal. 23,50 Concert Placido Domingo; 1,00 
Creaturile întunericului (f. SUA 1996).

T V R 2

7,00 TVM; 8,30 Canary Wharf (r); 9,00 
Dr. Quinn (r); 10,00 Universul cunoaște
rii (r); 10,40 Yeti (f/r); 11,30 Serial (r);
12.30 Un secol de cinema (r); 13,30 TVR 
Cluj-N.; 14,00 Pentru dvs, dnă!; 14,30 Un 
bunic fericit (s): 15,30 D.a; 16,00 Secre
tele nisipului (sj; 17,00 Șeicui (s); 18,00 
Gimnastică. Camp, naționale (d); 19,00 
Program pt. tineri; 20,00 Școala vedete
lor; 21,00 Robingo 2 (cs); 21,40 „Călușul 
românesc": 22,30 Nocturna sportivă; 0,00 
.TVM; 0,30 Din viața rromilor.

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața; 9,50 Viața în trei 
(s); 10,30 Iluzii (r); 11,20 83 de ore până 
în zori (f/rj; 13,10 Model Academy (s); 
14,00 Știri; 14,20 Lumină călăuzitoare (s);
15.10 James Cook (s); 16,10 Madison (s);
16,50 Dragă profesore (s); 19,20 Știri; 19,30 
Alondra (s); 20,30 Observator; 21,30 Sâm
bătă, dumBică și luni (co. Italia ’96, p.I);
23.10 Știri; 23,20 Numai cu perechea ta 
(co. Mexic ’91); 1,00 Private Dancer (s).

P PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 
Ia minut; 9,15 MASII (s); 9,45 Tânăr și 
neliniștit (r): 10,30 Forța dragostei (r);
11,15 Capcana timpului (s); 12,00 Apoca
lipsul (s, ep. 1); 12,55 Știri; 13,00 Tata și 
doi copii (L It., ultima p.); 15,00 Matlock 
(s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 For
ța dragostei (s); 17,30 Xcna, prințesa răz
boinică (s); 18,15 Sport la minut; 18.30 
Știri; 18,35 Cine este șeful? (s); 19,60 Știi 
și câștigil (cs); 19,30 Știri; 20,00 Dosare
le X (s); 21,00 Flatliners (thriller SUA 
’90); 23,00 Știri; 23,20 La limita imposi
bilului (s); 0,10 Zona Crepusculară (s); 
0,40 Sport la minut; 1,10 Sanghai Express 
(f. SUA *32)  cu Marlene Dietrich.

SÂMBĂTĂ, 19 IULIE

T V R 1

'7,00 Bună dimineața... de Ia Timișoara 
șl București!; 8,30 Lumină din lumină; 
9,05 Micul Yeti 2 — Drumul spre casă 
(f. pt. copii SUA ’95, p.I); 9,55 Șapte no
te fermecate; 10,45 Puntea (f. Spania ’76);
12.30 Mork & Mindy (s); 13,00 America 
sălbatică (do); 13,30 Ecranul; 14,15 Mapa
mond; 14,45 Turnul Babei; 17,00 Univer
sul misterios al lui Arthur C. Clark (do)|
17.30 Gimnastică artistică. Camp. Națio
nal (d); 19,00 Tcleencîclopedia; 80,00 Jur-

7^-

nai; 20,35 Săptămână sportivă; 21,00 Sa
vannah (s); 22,00 Top Model România 
1997; 0,05 ^Detectivul din L.A. (s); 1,10
Dans de noapte (div.).

TVR 2

8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Pas cu pas;
9.30 Ajută-te singur!; 10,00 Lumea — alt
fel decât o știm; 11,00 TVR Timișoara; 
13,00 Actualitatea culturală; 13,30 Miste
rele S.P. (s); 14,30 Un bunic fericit (s);
15,10 Bursa invențiilor; 16,00 Secretele 
nisipului (s); 17,00 Șeicui (s); 18,00 Serata 
mu2.; 19,00 Cazuri și necazuri în dragoste; 
20,00 Contract final (f. It. *92,  pj); 21,30 
Videodiscoteca *97;  22,00 Jurnal; 22,10 
Contract final (f. p.II); 22,40 Trapez; 0,00 
TVM; 0,30 Din viața rromilor,

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,15 Alondra <r); 8,00 Telc- 
Dimincata; 10,00 D.a; 11,15 Dragă profe
sore (r); 13,00 Wild Life (do, ep. 1); 14,00 
Știri; 14,20 Polițiști în misiune (s); 16,25 
Viața în trei (s); 17,00 Misiune la Chica
go (s); 18,00 Uragan în „Paradis" (s, ul
timul cp.); 18,55 Nici o clipă de plicti
seală! (s); 19,20 Știri; 19,30 Sirenele (st;
20.30 Observator; 21,00 Vânătorul de re
compense (f.a. SUA 1992); 22,40 Știri:
22,50 Dragoste cu năbădăi (s); 23,20 Holly 
wood Top Ten; 0,45 Aphrodisia (s).

P R O TV

7,00 D.a- 8,30 Flipper (s); 9.00 Noih- 
aventuri ale lui Flipper (s); 10,00 Stif 
și Bran (s); 11,15 Shanghai Express (f/. 
12,55 Știri; 13,00 Cuvinte din inimă (f. 
SUA 1989); 15,05 Gillette — lumea spor
tului; 15,20 Motor Sport Mag.; 15.35 Bas
chet NBA — rez. sezonului; 16,00 Tabăra 
de vară (f. SUA 1985); 17,30 Walker, po
lițist texan (s); 18,15 Adevărul gol-golul 
(sj; 18,45 Te uiți și câștigi! (cs); 19,3» 
Știri; 20,00 Nadine (co. SUA ’87); 22.0i 
EZ Streets (s); 23,00 Știri; 23,20 Burninc 
Zone (s. SUA, cp. 1); 0,10 Sport la miuui
1.30 Generația Pro; 1,00 Night Shade (Lor.).

DUMINICA, 20 IULIE

T V R 1

7,00 Bună dimineața!- 8,30 Lumină din 
lumină; 9,05 De la ApeninL la Anzi (s);
9,35 D.a; 10,00 Lumea lui Chiț-Chiț; 11,00 
Viața satului; 12,30 Ce vrăji a mai făcut 
nevastă-mea, Samantha? (s); 13,00 National 
Geographic (do); 14,15 Atlas; 14,45 Vi
deo-magazin... în doi; 17,00 Star Trek (■ 
18,00 7 zile în România; 19,00 Robing 
(cs); 20,00 Jurnal; 20,35 Duminică spor»’ 
vă; 21,00 Dragoste de mamă (f. SUA ’ 
p.I); 23,05 JCamel Planet Olimp; 0,05 A- 
rena A.S.

T V II 2

8,00 Lupii acrului (s); 9,00 Pas cu pas;
9.30 Ferestre deschise; 10,00 Leonard Bern
stein (s); 11,00 TVR Iași; 13,00 Memoria
exilului românesc; 13,30 Misterele S.P. 
(s); 14,30 Un bunic fericit (s); 15,10 Bur
sa invențiilor. 16,00 Secretele nisipului 
(s); 17,00 Șeicui (s); 18,00 Serata muz 
19,00 Sensul tranziției; 20,00 Cum vă pla
ce? Muz. și umor; 21,00 Repriza a treia. 
23,00 Frumoasa și Bestia (s); 0,00 TVM 
Mesager; 0,30 Concert Pink Floyd.

ANTENA 1
I

7,00 Știri/Rev. presei; 7,10 Misiune la 
Chicago (r); 8,30 Nici o clipă de plictisea
lă! (r): 9,00 D.a; 10,00 Animal Show; 10,30 
Un câine cu imaginație (s); 11,00 Muz. 
populară; 11,30 Controverse istorice (do); 
12,00 Spirit și credință: 12,30 Vedete în 
papuci (div.); 13,05 Caleidoscop (div.); 14,50 
Poliția spațială (s); 16,25 Viața în trei (s);
17,15 Alertă pe plajă (s); 18,55 Muppets 
Show (s); 19,20 Știri; 19,30 Sandra, prin
țesa rebelă (s); 20,30 Observator;1 21,00 
Sâmbătă, duminică și luni (co. It. ’96, p.II); 
22,40 Știri sportive; Știri; 23,00 Dragoste 
cu năbădăi (s); 23,25 Adio, iubito! (f. SUA).

P R O TVr
7,00 D.a; 8,15 Fiica oceanului (s); 9,00 

Super Abracadabra: 10,30 On aura tout 
vu (co. Fr. ’76)- 12,30 Something So Right 
(S. SUA ’96, ep. 1); 12,55 Știri; 13,00 News 
Radio (s); 13,30 Detectivi de elită (s); 14,50 
Lumea filmului; 15,20 Tenis. Mercedes 
Cup de la Stuttgart — finala (d): 17,30
Terra 2 (s); 18,30 Beverly nills (s); 19,30 
Știri; 20,00 Care de foc (f. Anglia 1981};
22,10 Știri; 22,15 Fotomodclo (s): 23,10
Știri; 23,30 Procesul etapei; 1,00 Spon.

VINERI, 11 IULIE 1997
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Un primar cu ambiții mari < 97 V F M

• Legea pământului. se apropie de împlinire • 
Și totuși se construiește • în permanent și eficient 
contact cu oamenii • Se pune la cale o înfrățire • 
„Drumul regelui" — un proiect pentru care guvernul 
a promis sprijin financiar.

Dl Gheorghe Rus, pri
marul comunei Vata de 
Jos, este înscris în Parti
dul România Mare, fiind 
singurul primar din județ 
ce aparține acestei forma
țiuni politice. Faptul a- 
cesta îl umple de mândrie 
pe omul din fruntea așe
zării, care ne_a spus cu 
fermitate:

— Se tot zice că un 
primar nu are voie să facă 
politică. Nu sunt de aceeași 
părere. Eu unul fac poli
tica partidului meu — ce 
are în centrul programu
lui său progresul șj bună
starea țării și a oamenilor. 
Este o politică greșită7 Eu 
cred că nu.

— Sunteți primar de cir- 
un an. Am putea puncta 

-a te va din împlinirile Pri- 
ăriei Vața de Jos?
— Să le spun pe cele mal 

Importante. Am înaintat 
foarte serios în ce privește 
aplicarea Legii fondului 
funciar. In satele Vața,

Ociu, Târnava de Criș și 
Birtin acțiunea se finali
zează. La Ocișor și Tătă- 
răștlt de Criș se lucrează 
la măsurarea pământului.

— Țăranii din Basara- 
basa au scris ziarului „Cu
vântul liber" fiind nemul
țumiți d> modul cum s-a 
măsurat pământul

— Am făcut o nouă 
măsurare, de fapt cele 40 
ha la care se referea scri
soarea sunt în posesia oa
menilor. Acțiunea este în
că în desfășurare. Dnul 
Popescu, directorul OCOT 
Deva, ne-a promis să ne 
ajute cu topometriștl și 
sper să se țină de cuvânt.

— în spatele sediului 
primăriei se construiește 
ceva. Ce anume?

— Noua bibliotecă co
munală și arhiva. Clădi
rea a fost tencuită în in
terior și urmează să se 
facă ultimele finisări.

— Parcul din centrul 
comunei arată foarte bine.

— L-ați văzut? L.am 
amenajat în primăvara 
trecută. Am ținut toate 
școlile și căminele cul
turale din comună în stare 
de funcționare.

— în gospodărirea co
munei colaborați cu unită
țile economice din Vața 
de Jos?

— Da. Și la SG „Calcita" 
și la unitatea forestieră 
găsim mereu înțelegere și 
sprijin.

— Cum țineți legătura 
cu oamenii comunei?

— Eu în fiecare zi mă 
deplasez într^unul din 
cele 13 sate ale comunei 
și — ca și dl viceprimar 
— stau de vorbă cu mulți 
oameni, le ascult părerile 
și necazurile. In acest fel 
multe aspecte le soluțio
năm la fața locului. Când 
mă aflu în primărie, ușa 
biroului meu este mereu 
deschisă pentru oricine. 
In plus, am instalat o 
cutie unde oamenii își pot 
pune în scris problemele 
cu care se confruntă și 
pe care ne străduim apoi 
să le rezolvăm.

— Alte noutăți?
— Am primit de la ad

ministrația comunei Le 
Val D’Ajol din Franța ac

ceptul de înfrățire cu co
muna noastră. O delegație 
a localității respective ne 
va fi, în toamna urmă
toare. oaspete și cu ocazia 
respectivă ' vom întocmi 
toate documentele în a™ 
cest scop. Să vă mai spun 
o noutate: am fost Ia 
București, la dl. Ciorbea.

— Da? De ce?
— Am vrea să redeschi

dem drumul Vața — Că- 
zănești — Săvârșin — așa 
numitul „drum al regelui" 
— care ar scurta circulația 
dintre Vața și Săvârșin’ 
cu 100 de km.

Ați ajuns în fața dlui 
prim — ministru?

— Nu. M-a primit un 
domn Lăpușan, secretar 
de stat, care mî„a înre
gistrat cererea și ne-a pro
mis sprijin financiar din 
partea Guvernului. Dacă 
este să vorbim de viitor, 
avem ambiții foarte mari. 
Dar vă propunem să vor
bim de ele atunci când 
le înfăptuim.

— Pe deplin 
„Cuvântul liber" 
va veni des la 
Jos.

ESTERA ȘINA, 
TRAIAN BONDOR

de acord, 
a fost și 
Vața de

• • • » I • - • • xj f £, ZtartfT ‘•jS*

Comercializează 
conducte și fitinguri din PE și PVC 

pentru rețele de

APA, CANALIZARE Șl GAZ
la conducte și 
fltinguri pentru 

canalizare 
pe perioada 7-19 iulie 1997

3400 Cluj-Napoca, str. Cârnpina nr. 51 
Tel.: 064-415566, Tei /Fax: 064-415499

S.C. ZOOPROD IMPEX S A. ARAD
Str. Mestecăniș, nr. 63, tel./fax 957/237888. 
Vinde carne porcine și bovine în carcasă 

următoarele condiții:
• Vânzare 

prețuri:
—- Carcasă
— Carcasă

in
loco expediție ia următoarele

porc — 9000 lei/kg plus TVA. 
bovine — 11000

TVA.
Plata C/V asigurată Ia livrare 

pat.
Comenzile se fac cu cel puțin 

inte de execuție.

s.c.

lei/kg plus

sau antici-

24 ore îna-

arclic sa
S.C. ARCTIC S.A.

de sănătatea 
plămânilor tăi !

Doctorul tâu 
te poate ajuta.

»

u i. i.............

ANUL DC • NB-1926 ...^

Vinde frigidere și congelatoare.
Prin magazinul din Hațeg, str. Progresului, 

nr. 2. Telefon 770369.
La următoarele prețuri:
Frigider
Frigider
Frigider
Frigider
Congelator 120 1 — 1 228 000 lei. 
Congelator 160 1 — 1 560 000 lei. 
Congelator 210 1 — 1 831 000 lei. 
Congelator orizontal 113 
Congelator orizontal cu 

370 000 lei.
Vitrină frigorifică 240 1
Programul magazinului 

orele 8—18.
Duminica închis.
Asigurăm transport contra cost la domiciliu. 

(6959)

110 1 — 1 031 000 lei.
180 1 — 1
240 1 — 1
230 1/cu 2

221 000 Iei.
465 000 Iei.
uși — 1 696 000 Iei.

1 — 1 085 000 lei. 
vitrină 113 1 —

1
— 2 171 000 Iei. 
este zilnic între

CREDIT BANK DEVA
Vinde la

ce va avea loc în «lata de 17. 07. 1997, ora | 
10,00, la Judecătoria Orăștie, birou executor •! 
judecătoresc: I

— casă, situată în Orăștie, str. Vânătorilor, 5
7; J
— casă, situată în Turdaș, nr. 49, teren >
mp; !;

— hală producție, situată în Geoagiu Sat, |
fostul CAP, teren 585 mp:

— adăpost animale, situat în Dâncu Mic, |
jud. Hunedoara, proprietatea SC IMPEX j 
BORZA SNC. I

Informații suplimentare la tel. 211853 sau J 
Ia sediul Credit Br-.lt.

nr.

918

TTT"T THȚiTl'ITTr

X-l
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• Sindicatul „Rusca** 
Ghețari aduce un ul„ 
tim pios omagiu celui 
care a fost

TRAIAN POPA 
și transmite sincere 
condoleanțe familiei 
îndurerate.

Biroul Executiv.
(6695)

x<<’x*Sx*x<j
- X ■ . . • .  ■

UJ

PJbLICITAîe
FELICITĂRI

I • Toată dragostea noa\, 
tră preotului Marian Sil. 
viu. Rișca, la împlinirea 
Icelor 45 de ani. „La mulți 
ani"! Sanda, Ităzvan, Sil,, 
via, (6860)

VÂNZĂRI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, curte, gră . 
dină, anexe gospodărești. 
Ilia, str. Tudor Vladimi,, 
rescu, nr. 8 A. Tei. 356.

(6651)
• Vând urgent casă Bă , 

cia, 158, la șosea. Infor„ 
mâții la domiciliu. (6339)

• Vând urgent casă cu 
grădină, apă, gaz, în Sân , 
.tuhalm, str. Bisericii, nr. 
35, preț negociabil. Infor„ 
mâții zilnic, după ora 17.

(6655) 
' • Vând teren intravilan
Cristur. Tel. 22:1904, orele 
16—20. (6657)

• Vând canapea și două 
fotolii. Tel. 625737. (6659)

• Vând casă și grădină, 
preț negociabil. Măceu, nr. 
133, corn. Bretea Română.

(6G61)

1 Efectuam transput) mârla 

cu camioane închise 
de 2 -13 tone, 

la cele mai mici prețuri

i Telefon 034 647529

• Vând armă vânătoare 
calibru 12. Informații D<„ 
va, tel. 220752.

1 • Vând Skoda S 100
i stare foarte bună. Tel. 
611679. (6660)

1 • Vând apartament trei
'camere îmbunătățit. Deva, 
[Al. Salcâmilor, bl. 30, ap. 
.31, etaj 2, sc. 2, zona Li. 
ccul Auto Deva. (G662)
• Vând apartament două 

camere confort I, Deva,
IGojdu, bl. E 2, etaj 3, ap. 
; 55, 60 000 000, negociabil. 
; Tel. 231727. (6667)

• Vând foarte avantajos
] fân pentru cosit în zona 
jiVețel. Tel. 213880. (6668)

• Vând casă în Romos,
țjud. Hunedoara. Tel. 058/ 
821130, Alba Iulia. (6670) 

;■ • Vând garaj central 
Simeria, str. A. Iancu, tel. 
£61659. (6311)

• Vând casă, gaz, apă, 
, canalizare, suprafața 240
mp. Deva, str. Parângului, 
3. (6342)

I • Vând apartament două 
' camere parter, plata Și în 
rate. Tel. 212074. (6343)

• Vând mașină tricotai
stofă, japoneză, cu cartelă. 
Brad 054/655451. (6344)

• Vând mașină Dacia 
1100 preț convenabil. Stă„ 
nilu, sat Lăsau, nr. 9.

(6340)
• Vând casă sat Boz, 

nr. 92, negociabil. Infor, 
mâții sat Bejan, 110.

• Vând IFA caro,. 
sată 8 tone cu set 
motor nou, preț nege 
ciabil. Informații la 
sediul Abatorului Ga_ 
lăți, corn. Pui, jud. 
Hunedoara. (G674)

• SG „Piscicola* 1 SA
Zau vinde pește, în 
orice cantitate, în pe
rioada 9.. 07. — I. J2, 
1997, la prețuri nego
ciabile. Relații supli
mentare Ia tel/fax nr. 
065/164289. (6635)

• Vând mobilă sufra„
gerie, preț avantajos. Tel. 
212298. (6337)

• Vindem urgent, con .
venabil, dulap haine. du., 
lap vitrină, masă, măsuță 
televizor. Tel. 611809 De . 
va. (6659)

• Vând casă, grădină, 
anexe, livadă, Turmaș, nr. 
19. Informații Ia domiciliu.

(5434)
• Vând camion SRD,

în circulație, 7 milioane, 
Geoagiu, Mărului, nr. 2. 
Tel. 139. (5435)

• Vând camionetă Bar . 
kas, 1,25, cu prelată, Geoa , 
giu, nr. Gl, familia Murg.

(5437)
• Vând autoutilitară

Mitsubishi L 300, Diesel 
fabricație 198G, înmatricu . 
lată, plus motor, piese 
rezervă, și grajd de la 
CAP. (543G)

• Vând talon Ford 
GATR D. Orăștie, tel. 
642391, între orele 18—22.

(5438)
• Vând rochie mireasă, 

mărimea 42. Orăștie, tel. 
642801, preț negociabil.

(5439)
• Vând apartament 4 

camere Brad, ultracentral, 
preț negociabil. Tel. 650650.

(6861)
• Vând aparat morărit,

cazan țuică, piese auto, 
căsuță Govăjdie, Lăstun, 
722356. (6086)

• • Vând apartament două
camere, multiple îmbuna., 
tățiri, în Deva. Informații 
tel. 718956. (6096)

• Vând dozator Fresco,
trei capete suc și unul 
bere, și dubiță Ford Tran . 
zii, 85, benzină, înmalri.. 
culată. Informații Hune„ 
doara, tel. 722985. (6097)

• Vând apartament 2
camere Deva, Dacia, bl. 
23, ct. 3, ap. 33. Preț 
negociabil, 25 milioane 
Iei. Tel. 621906. (6691)

• Societate comercială
cu capital privat cumpără 
cantitatea do 10 000 navete 
bere 1/24 plastic, tip vechi. 
Tel. 230765, 230182. (6692)

• Vând casă, teren 3100 
mp, două focuri gaz, po_ 
sibilități privatizare, 75 
milioane, negociabil. Bă . 
cia, 98, tel. 711955. (6101)

• Vând urgent apartn» 
ment 2 camere, ultracen, 
trai, Sitneria, preț nego„ 
ciabil. Tel. 661163. (G972)

• Vând apartament două
camere Gojdu, mașină dc 
cusut. Tel. 232328. (6317)

• Vând apartament două 
camere Deva.' Informații 
la tel. 62256G, 232127. (6316)

• Vând apartament 4 
camere, garaj, etaj 1, zona 
pieței. Tel. 213670. (6315)

• Vând apartament trei 
camere din cărămidă, izo. 
lare termică pe timp de 
vară sau iarnă foarte bu„ 
nă, situat la parter cu 
balcon și beci cu cobo. 
râre din balcon, bloc cu 
patru etaje, fără subsol 
și gândaci, zonă foarte 
liniștită, în spatele Resta,. 
uraniului Ardealul (zona 
gării, piață). Relații Ia 
tel. 230765, 230182. (6669)

• Vând casă cu brută-
rie, grădină, în Ilia, Tel. 
625350, 224013. (6684)

• Vând talon și CI auto
turism Polski — Fiat 125, 
capacitatea 1500, 1000
DM, negociabil. Deva, Al 
Streiului, bl. 61, sc. 1, ap. 
46. (6651)

• Vând ARO 10.9, 5 lo
curi, .ladă fabricație 1995, 
051/231513, — 7,30—15,30.

(6640)
• Vând casă 4 camere

mari, bucătărie, baie, WC, 
curte șl dependințe, gră
dină mare Deva, tent ral. 
Tel. 612011. (grt)

Precizare
I In ziarul nostru nr. 

■"j 1921, din 4 iulie a.c., în
• articolul „Cronica vie- 
' ții de șantier", publicat 
1 în pagina de literatură*  
<! „PĂDUREANCA*
1 Un grup de tineri ar- 
» tiști, din ansamblul fol- 
J doric „Pădureanca" al 
I

♦ Palatului Copiilor din
♦ Deva (elevi și liceeni
* din clasele a Il'a — ar—• • • * -•

• Vând urgent casă.
Deva, str. Vlahuță 13, în 
rate, tot confortul, gaz, 
bai< garaj, grădină, 43 000 
DM, negociabil. Prima rată 
?5 000 DM. Informații tel. 
2148G1. ' (U.P.)

• Vând casă, amenajată 
sediu firmă, restaurant. 
Angajez contabil gestiune, 
cunoștințe operare calcu. 
la tor. Relaț ii la tel. 219949.

(6691)
• Vând apartament 2

camere (Dacia); Dacia 
break (1988), tel. 226290; 
227015. (0186227)

• Intelectual caut gar
sonieră de închiriat sau 
gazdă. Tel. 229123, 211471, 
după ora 18. (6348)

• Ofer pentru închiriat 
apartament două camere 
ultracentral complet dow 
lat. Informații tel. 217809.

(6672)
• Societate comercială

caută pentru închiriat spa
țiu, 100—150 mp, pentru 
depozit en gros. Relații 
la tel. 092/294320, per
manent, 051'G2O88O, 7—9, 
21—23. (6629)

• SC Morar Minprod SRL 
Deva anunță pierderea ccr„ 
{■ficatului cod fiscal R 
211377 J. Se declară nul.

(6666)'
• Pierdut pașaport eli„ 

berat de Poliția Municipiu ■ 
lui Deva, pe numele Cliifu 
Constantin. îl declar nul.

(0186229)
• Societatea comerciala

cu capital privat caută 
pentru angajare permanentă 
contabil șef, de preferință 
cu studii superioare și ex
periență în domeniu, om 
așezat și chibzuit. Condiții 
de salarizare foarte avan,, 
tajoase. Relații la tel, 
230765, 230182. (6669)

• „Dual" angajează ab. 
solvent! facultate speciali,, 
zare automatizări și calcu
latoare. Tel. 230119. (6658)

• Grădinița cu program 
prelungit nr. 4 Deva, str. 
Piața Unirii, nr. 16, pri
mește oferte pentru Iu„ 
crărite dc reparații până 
la data de 15 iulie 1997. 
Relații la tel. 211815.

(6673)
DECESE

• SG „CORALIS
PItODCOMEX" SRL 
DEVA organizează
începând cu data de 
15 iulie 1997 urmă , 
toacele cursuri; opc„ 
ratori calculatoare 
personale: secretariat 
computerizat; conta, 
bilitatc asistată pe 
calculator. Se elibc_ 
r’cază diplome avizate 
dc Ministerul Invă, 
țământulul. Pentru 
șomeri și elevi se fac 
reduceri de 30 la sută. 
Informații Ia telefon 

; 625110 sau 231951.
(6618)

• Consiliul dc ailminis. 
trafic ui Societății comer,, 
cialc „Avram Iancu" SA, 
Brad, str. Independenței, 
convoacă adunarea gene. 

artă ,',Cosinzeana", în loc’ 
de „intr-âle creației ro » 
mânesti" se va citi ,.în , 
tr--ale creației romai 
nești”.

1N MACEDONIA 
XII-a), a plecat la Ohrid * 
(Macedonia), la Festi- 1 
valul Internațional Bal- | 
canic. Tinerii artiști vor • 
prezenta cântece și dan- » 
suri populare roma*  j
nești (S.S.) I

rală extraordinară a ac„ 
ționarilor în data dc 28 
iulie 1997, ora 12, la se. 
diul societății. In caz de 
neîntrunire a cvorumului, 
adunarea sc va ține în 
data de 29 iulie 1997, la 
aceeași oră și la același 
sediu, cu ordinea de zi: 
Aprobarea înregistrării 
amortizărilor cxtraconta_ 
bile; diverse. (6861)

COMEMORĂRI

• Au trecut șase 
luni dc lacrimi și dor 
dc când s a stins din 
viață soțul, tatăl și 
bunicul nostru drag

VIOREL BOTA 
Parastasul de pome, 
nire va avea loc sâm. 
bătă, 12 iulie, la mor,, 
mânt. Familia. (6645)

• Părinții, sora șl 
cumnatul cu profundă 
durere anunță împli. 
ni rea unui an dc la 
decesul dragului lor 

MARCEL 
STANCULESCU 

Parastasul va avea 
loc sâmbătă, 12 iulie 
1997, ora 11,30, la ci . 
mitirul ortodox din 
str. Eminescu. Nil te 
vom uita niciodată!

(6676)

• în 13 iulie se îm_ 
plinește un an de 
când bunul nostru soț 
și tată

VASILE IȘTOC- 
a trecut în lumea 
umbrelor. Prin pleca« 
rea lui bucuriile, vi„ 
sole și împlinirile au 
fost întrerupte și du, 
rcrea a trecut în su„ 
flotele noastre triste. 
Lacrimi și flori vom 
așterno pe mormântul 
tău. Soția și fiicele 
talc iubite. Parastasul 
de pomenire sâmbătă, 
ora 9, Ia Catedrala 
Ortodoxă Deva. (6685)

• Suntem alături
dc familia îndoliată
acum, în aceste mo.»
mente tragice. Pri„
cinuite de fre-
cerca în 
ortacului

neființă 
nostru

i a

TRAIAN POPA
Dumnezeu să,,l odih, 

nească.
Colegii de Ia Sec

torul IV — P3, Exț, 
ploatarca Minieră Ghc„ 
lari. (6695)

’ ! 
t TRAGEREA LA SORȚI A PRELIMINARIILOR « 

ÎN CUPELE EUROPENE ’97—’98
• •

. Miercuri, la Geneva, a 
, avut loc tragerea la sorți 
I a meciurilor din primul
• tur preliminar al cupelor
• europene, în care sunt 
. înscrise 118 de echipe, 
J dintre care 102 fac, parte 
I din Cupa UEFA. Steaua, 
I campioana țării nsestre,
• trebuie să dispute 2 tu-
• ruri preliminare pentru
• a intra în Liga Campio» 
J nilor.
• Iată ce au hătăzit sorții 
> echipelor românești par-
• tici pante în cupele euro- 
I pene în ediția 1997—1998.
j In Liga Campionilor
• — STEAUA BUCUREȘTI
• — TSKA SOFIA (Bul- 
1 gaiia) — (23—30 iulie)

In Cupa Cupelor
— CWMBRANTOWN 

’t (Tara Galilor) — F.G.
• NAȚIONAL BUCUREȘTI 
< — (14—28 august)
! în Cupa UEFA
1 — KRREYKJAVIK (T§_
• landa] — DINAMO BU- 
{ CUREȘTI
.»»— •_ — • - •— •—,

1 PRECIZĂRI PRIVIND PLECĂRILE
AUTOBUZELOR DIN
întrucât s-au strecurat 

câteva greșeli în articolul 
„Dacă dorim să călătorim 
cu autobuzele din Deva“, 
în ziarul nostru din 9 
iulie a.c., dl. Jula Miha> 
Sandu, adjunctul șefului 
autogării S.C. Coratran? 
S.A. Deva, face următoa
rele precizări:

Spre stațiunea Geoagiu 
Băi, circulă autobuze nu 
mai sâmbăta și duminica, 
cil plecare la ora 8.15 din 
Deva și întoarcere la 
18,15 din Geoagiu Băi.

•W.V.WAV.W.V.’.’.W^^.W.’.V.W.W.V.WA’.W. 

j VINDEM ELECTROZI SUPERTIT FTN DE: . 
z 2,5 mm; 3,25 mm și 1 mm.

: Relații la S.C. MEFALOTEX S.A DEVA >
tstr. 22 Decembrie, bl. 4, parter, telefoanele < 
J 620711, 211851 si 626009. (696l. J

Kober Ro ț 
................. x

$ 
w 
!• 

A

s" DIN I)E\ A 
(zona Casei dc Cultură) 

Distribuie produsele societății 
lac" din Piatra Neamț: vopsele „Emalux“, di.. 
luanți, lac de parchet „Durolac“, nitrolacuri 
și grunduri.

Se livrează in funcție de cerințe, la bi 
doane de 2—4—15 sau 20 dc kg. Ia cele mai 
mici prețuri de pe piață.

Pentru cantitățile mari, se efectuca/ă. 
transportul gratuit.

MAGAZINUL ANGAJEAZĂ 
Distribuitor de marfă — bărbat, cu carnet > 

de conducere auto și experiență in domeniu.;;
Relații suplimentare la telefon 216160, 

zilnic între orele 15,00 și 19,00. (81)5

< MAGAZINUL „VALENTIN 
G.inn Casei rie Cili

S.C. „SIDERMET" S.A. CĂLAN

Cu sediul în Călan, str. Furnalisjuliii.
17, organizează în dala de 14 august 1997,
10,

nr. 
ora

Ș privind proiectarea sistemului dc încălzire 5;
5 a secțiilor de producție. Informații Ia tel. 054/ 
J 7305(10 — 730561, interior 554.

3<

— HIT GORICA (Slo-♦ 
venia) — OȚELUL GA- ț 
LĂȚI. (Ambele jocuri se I 
dispută în zilele de 23— f 
30 iulie). »

După cum se știe, nu-» 
mărul dc echipe pe care J, 
fiecare țară le poate în - î 
scrie în Cupa UEFA se | 
face pe baza unui cia- * 
sament pe națiuni în care * 
România ocupă locul 20. » 
Iată de ce formațiile I, 
noastre trebuie să evo- [ 
lueze bine, să aduni ’ 
puncte pentru ca în sc-1 
zonul 1999—200.0 să avem » 
în această competiție tot» 
două echipe. i

Steaua a căzut în primul £ 
tur din calificări exact cu | 
cine nu a vrut! întrucât * 
n-a reușit transferul a » 
nici unui jucător pene-» 
trant în atac, om de gol L
— Rednic, Florea și Strizu I
— Steaua este nevoită *
să mai caute un atacant * 
valoros lângă Lăcătuș. 
Roșu -și Cîocoiu. »

AUTOGARA DEVA 1
Pe traseul Deva — Brad, 1 

S.C. Corati ans S.A, e„ ' 
fectuează numai două ț 
curse cu plecare la o,.. ț 
ra 6,45 spre Oradea șl . 
la ora 9,00 spic Câni- ’ 
peni, Fe traseul Deva — 1 
Brad tariful c-ste de nu- ț 
mai 2000 Ici.

Ce traseul Deva —
Orăștie, autobuzele ci..' 
culă în zilele lucrătoare \ 
la orele 6,00 si 9,00; . 
14,00, 15 30, 22,00 și sâm
bătă ta orele 9 și 15,30. '
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