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Accident mortal
în 2 iunie a.c., la ora 4,50, în zona Depoului E.M. 

Lonea s-a produs un accident în care și-a pierdut 
viața Neculai Duca. Avea 27 de ani și nici o 
ocupație stabilă. Practic, omul a fost “călcat” de un 
tren care transporta cărbune pe traseul Lonea- 
fetrila. (V.N.)

Un primar vrea să-și 
i/adă comuna pe harta 

■turistică a țării
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Pacostea algoritmului

Pentru a numi o treabă nu 
tocmai curată, izvodită 
din conștiințe, nici ele tocmai 

limpezi, oamenii obișnuiesc să 
folosească cuvinte sofisticate, 
care pentru cei mal multi rămân 
obscure, dar fac impresie. Ele 
sunt menite să ascundă fondul 
dubios al chestiunii, dând în 

schimb acesteia un aer de 
seriozitate „științifică” de 
ultimă oră, deasupra oricărei 
bănuieli. Cu alura lor insolită, 
de noutate absolută, și cu o 
sonoritate ex-centrlcă față de 
limba curentă, ele au șl cali
tatea de a rupe gura bietei 
„populații” care n-are privile
giul de a se învârti prin sferele 
înalte ale politichiei. Cam ca în 
bancul acela cu Mesopotamia. 
Zice că o babă care nu putuse 
merge la biserică o întreabă pe 
alta care tocmai venea de acolo, 
cum a vorbit popa. Aaa, foațte 
frumos, zice aceea. Dar ce-a 
zis? Păi, n-am prea priceput ce- 
a zis, dar când a rostit 
„Mesopotamia”, n-am mai 
putut și m-a podidit plânsul.

Mesopotamia care ne

însoțește de câțiva ani, de ne 
podidește plânsul șl pe noi, 
este cuvântul „algoritm”. El 
ascunde sub o aparență 
savantă o potlogărie care 
poate fi rezumată prin 
sintagma cinică „împărțirea 
prăzii”. El e pacostea care, de 
câteva guverne, împiedică 
sistematic punerea în operă a 
reformei radicale, singura 
care ne-ar putea scoate din 
apele bâhlite în care băltim. 
Dar, la urma urmei, ce 
înseamnă, de fapt, algoritm? 
Dicționarul de neologisme îl 
definește astfel: ..ansamblu de 
reguli si operatori pentru 
efectuarea unui sistem de 
operații într-o ordine dată în 
vederea rezolvării unor 
probleme de un anumit tip.” 
Problemele „de un anumit tip” 
în cazul nostru sunt satis
facerea necondiționată a 
intereselor de partid și a 
obligațiilor clientelare contrac
tate în campania electorală. 
Nicidecum, domnilor, dar 
deloc, deloc, deloc, vorba 
cântecului, interesele generale 
ale unei „populații” credule 

________ Radu CIOBANU
(Continuare în pag. 8)
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Dl senator Doru Gaița declară: 

“Desființarea UM 0215 s-a 
hotărât împotriva Legii 
Siguranței Naționale”

într-o discuție recentă pe 
care am avut-o cu dl Doru 
Gaița, senator PDSR de 
Hunedoara, privind vâlva 
creată în cadrul structurilor 
militare și mai ales cele infor
mative prin desființarea UM 
0215 domnia sa ne-a declarat: 
“Sub pretextul că la UM 0215 
lucrează foști angajați ai 
Departamentului Securității, 
Consiliul Suprem de Apărare 
a țării a decis, împotriva Legii 
Siguranței Naționale (51/91), 
desființarea acestei unități de 
informații.

CSAT a devenit o structură 
peste toate celelalte puteri din 
stat. Parlamentul, Justiția, 
Executivul și o bună parte a 
presei sunt coordonate acum 
de CSAT. O superputere peste 
puterile legal constituite într- 

un stat de drept. Este 
adevărat că CSAT 
organizează și coordonează 
activitatea structurilor cu 
atribuții în decursul 
siguranței naționale, dar 
numai conform legilor în 
vigoare.

Ultima decizie a CSAT 
este în contradicție flagrantă 
cu prevederile art. 6 și 9 din 
Legea 51/91 - privind 
siguranța națională a 
României. Dacă se dorea 
desființarea unei structuri de 
informații dintr-un minister de 
ce nu s-a modificat mai întâi 
legea? Nu m-ar mai 
surprinde să aflăm că în 
curând va fi desființată și

Cornel POENAR

(Continuare în pag. 3)

într-o zi de toamnă, după ce 
ne bătuse vreme de trei ceasuri o 
ploaie mocănească, tot umblând 
spre descâlcirea unei cărcote 
reclamate la ziar, îi promisesem 
primarului Tiberiu Octavian 
Tămaș -’’prefect de Tomești”, cum 
îi place să glumească cu prietenii, 
că ne vom întoarce spre a spune 
lumii mai multe despre comuna 
lui. Am făcut-o acum, în prag de 
vară când satul te îmbată cu 
mireasma de fân cosit, iar nopțile 
te fulgeră cu licurici și cântec de 
privighetoare.

Tomești este una dintre 
comunele mici ale județului. Mai 
numără 1430 de suflete. Moți nu 
se revendică pe de-a-ntregul 
tomeștenii, dar că sunt oameni 
harnici și cu frica lui Dumnezeu, 
nu mai încape discuție. Nu mono
grafia comunei ne-am propus să 
o facem în aceste rânduri, ci să 
cuprindem în ele cât mai multe 
din realitățile “la zi" ale sale.

O economie de subzistență și 
doar atât.

Populația Tomeștiului cu cele 
8 sate ale sale trăiește azi dintr-o 

• - Tată, ce e parlamentul?
- Parlamentul, băiatul tatii, e o rezervație 

unde chiar și prostiile sunt apărate prin lege...

economie de subzistență. 
Puținele terenuri agricole 
infertile și lucrate primitiv (s-ar 
putea și mecanizat, dar costă) 
le asigură, atunci când mistreții 
nu nimicesc recolta, cartofii, 
cucuruzul ori grâul pe câteva 
luni din an. în rest se trăiește 
din cumpărat.

Meșteșugurile, cândva 
înfloritoare, pe vatra comunei: 
olărit, rotărit, dogărit, prelu
crarea pieilor de animale, acolo 
unde se mai păstrează, stau să 
sucombe căci birurile pe 
meserie le sufocă. S-ar putea 
câștiga un ban din valorificarea 
lemnului, pădurile intrând încet- 
încet în proprietatea oamenilor, 
dar deocamdată legea le 
permite să valorifice 5 mc pe 
an. Ce să valorifici? “Legea 
moților” prevede niște înlesniri 
valabile și pentru tomeșteni, 
darnu-i ajută mare lucru. Ei ar 
vinde la “troc" lemn fasonat,

Dumitru GHEONEA, 
ion CiOCLEi

(Continuare în pag. 8)
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12.05 Magazin sportiv 13.00 Ultimele 
știri (s/r) 14.00 TVR Info 14.10 
Telesport 15.00 Dosarele istoriei (r) 
16.00 Em. în Ib. maghiară 17.35 Katts 
și câinele (s, ep. 36) 18.00 Scena 
18.30 Interactiv tele-joc 19.00 Sunset 
Beach (s,ep. 232) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Baywatch (s, ep. 151) 
21.55 Nimic sfânt (s, ep. 4) 22.45 
Jurnalul de noapte 0.00 Canary Wharf 
(s, ep.155) 0.25 întâlnirea de la miezul 
nopții

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă... (r) 13.00 D-na King, agent 
secret (s/r) 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.10 Limbi străine. Engleza 15.35 Doi 
ani de vacanță printre dinozauri (d.a) 
16.00 Veronica: Chipul iubirii (s) 16.50 
Perla Neagră (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.40 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! 20.10 Ultimele știri (s) 
22.00 O relație periculoasă (thriller 
SUA ’96) 23.30 Ghici cine vine la 
mine

12.15 Proprietarul plantației (f/r) 
12.15 Dragoste nemărginită (f/r) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 Sfântul 
(s, ep. 16) 15.10 Talkshow 16.35 
Văduva (s, ep. 16) 17.30 
Telerebus 18.00 Esmeralda (s, ep. 
68) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.30 Dallas (s, ep. 16) 
20.20 Caracatița (s, ep. 4) 21.15 
Omul cu o mie de fețe (s) 22.05 
Știri 22.15 Războiul sexelor (s, ep. 
1) 23.15 Talkshow 0.30
Observator (r) 1.10 Sfântul (s/r)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Profeții- 
•despre trecut (r) 10.00 Punctul pe I 
(talkshow/r) 11.00 Magnolii de oțel (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 First Deadly Sin 
(thriller SUA 1980) 15.15 Maria (s) 16.10 
Nano (s, ep. 49) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Povești 
extraordinare (s, ep. 21) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Musca (f. gr. SUA 1986) 22.20 Știrile PRO 
TV 22.30 Seinfeld (s, ep. 101) 23.00 Știrile 
PRO TV 1.00 Dosarele X (s)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Christy (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 Lexic 
(cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 Christy (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 121) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s, ep. 121) 20.15 
Misterele din New Orleans (s, ep. 24) 
21.15 Misterele din casa întunericului 
(f. a SUA 1978, p. II) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Ultimele știri (s/r) 14.10 
Magazin sportiv 15.00 Emisiune pentru 
persoane cu handicap 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Katts și câinele (s, ep. 37) 
1 S-Od*în flagrant (rep‘.) 19.00 Sunset 

Beach (s: ep. 233) 19 55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.00 Prea târziu (dramă 
România'1996) 22.45 Jurnalul de 
noapte 23.00 Avocatul poporului 0.00 
Canary Wharf (s, ep. 156)

6.00 România: ora 6 fix! 8.10 Telemondial: 
știri de la CM ’98 8.30 D.a. (r) 9.00 TVR 
Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVRTimișoara 
12.05 Sensul tranziției (r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.10 
Telemondial: știri de la CM ’9817.40 Fotbal 
CM ’98. Festivitatea de deschidere 18.20 
Fotbal CM 1998: Brazilia-Scoția (d) 20.25 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.30 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.30 Camera 
ascunsă - farse cu vedete 21.50 Fotbal 
CM 1998: Maroc- Norvegia (d) 23.50 
Jurnalul de noapte 0.00 Canary Wharf 
(s, ep. 157)

8.25 Canary Wharf (s/r) 9.00 
Baywatch (s/r) 9.50 Studioul șlagărelor 
11.00 Lumea sălbatică a animalelor (r) 
11.35 Scena politică (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.00 Nimic sfânt (s/r) 13.50 
Varietăți internaționale 15.10 Limbi 
străine. Franceza 15.35 Doi ani de 
vacanță printre dinozauri (d.a) 16.00 
Veronica: Chipul iubirii (s) 16.50 Perla 
Neagră (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.10 Dosarele istoriei (do) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 70) 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru TV,,Iertarea"

6.30 TVM. Telematinal 9.00 Teleen- 
ciclopedia (r) 10.00 Avocatul poporului 
(r) 11.00 Comorile lumii (r) 11.30 Mapa
mond (r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă... (r) 14.00 Em. în limba 
maghiară 15.00 Expoziția mondială- 
Lisabona ’98 15.10 Limbi străine. Ger
mană 15.35 Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00 Veronica: Chipul 
iubirii (s) 16.50 Perla Neagră (s) 17.45 
Tribuna partidelor parlamentare 18.00 
Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.40 Dreptul la 
adevăr. Cum a murit Marin Preda? (II) 
20.10 Ultimele știri (s, ep. 71) 22.00 Valea 
păpușilor (dramă SUA 1967)

7.00 Dimineața devreme 10.00 Pla
neta vie - lupta pentru supra
viețuire (do, ep. 1) 10.35 Orășelul 
fantastic (s, ep. 1) 11.00 Caracatița 
(s/r) 12.00.Omul cu o mie de fețe 
(s/r) 13.00 Dempsey și Makepeace 
'(s) 14.00 Știrile amiezii 14.10 
Sfântul (s) 15.10 Talkshow 16.35 
Văduva (s) 18.00 Esmeralda (s, ep. 
69) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.30 Dallas (s, ep. 17) 
20.20 Niciodată nu e prea târziu 
(dramă SUA 1997) 22.05 Știri 22.15 
Războiul sexelor (s, ep. 2)

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do, ep. 2) 10.35 
Orășelul fantastic (s) 11.00 
Niciodată nu e prea târziu (f/r) 
12.40 Fără limite 13.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s) 15.10 
Talkshow 17.30 Telerebus 16.35 
Văduva (s) 18.00 Esmeralda (s) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.30 Dallas (s) 20.20 
Un sunet în plină tăcere (f. biogr. 
Canada/Noua Zeelandă 1993, p. I) 
22.05 Știri

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Am întâlnit și români 
fericiți (r) 10.25 Insula misterioasă (s, ep. 
18) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Men don’t 
Leave (dramă SUA ’90) 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria (s) 16.10 Nano 
(s, ep. 50) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 18.00 Povești extraordinare 
(s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs; 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Chicago Hope (s, ep. 17) 
21.15 Avocatii (s, ep. 12) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 102) 22.45 Știrile 

PRO TV 0.45 Dosarele X(s)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 
și neliniștit 10.00 Seinfeld (s/r) 10.30 
Urmărire generală (r) 11.00 Insula 
misterioasă 11.30 Chicago Hope (s/r) 
12.15 Avocații (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Breakheart Pass (w. SUA 1976)
14.30 Walker, polițist texan (s) 15.15 
Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 51) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și neliniștit 
(s) 18.00 Povești extraordinare (s)
18.30 Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Strong Medicine (dramă SUA 1986, p.ll) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, 
ep. 103)22.45 Știrile PRO TV

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Christy (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 Lexic 
(cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.05 Xuxa (show pentru 
copii) 15.30 Rocky și Bullwinckle (d.a)
16.15 Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 17.15 Christy 
(s) 18.00 Celebri și bogați (s, ep. 122) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s, ep. 
122) 20.15 Brooklyn South (s, ep. 3)
21.15 Dispariția Christinei (thriller SUA 
’94) 23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Christy (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.05 Xuxa 
(show pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 Christy (s) 
18.00 Celebri și bogați (s, ep. 123) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s, ep. 
123) 21.15 Povestea lui Ann Jillian 
(dramă SUA ’88) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 
Telemondial: știri de la CM ’98 9.00 TVR 
Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 14.10 Perla Neagră (s/r) 
15.00 Dialog. Actualitatea editorială
15.30 Ecclesiast ’98 16.00 Conviețuiri 
17.10 Telemondial: știri de la CM ’98
17.30 Sunset Beach (s, ep. 234) 18.20 
Fotbal CM 1998: Italia - Chile (d) 20.20 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.25 
Jurnal, meteo, ed. specială 21.30 Cam
era ascunsă - farse cu vedete 21.50 
Fotbal CM 1998: Camerun-Austria (d) 
22.55 Jurnalul de noapte

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 
Telemondial: știri de la CM ’98 9.00 TVR 
Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Arhive românești (r)
12.30 Conviețuiri (mag.) 13.00 Ultimele 
știri (s/r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 
15.20 Fotbal CM 1998: Bulgaria-Para
guay (d) 17.25 Sunset Beach (s, ep. 
235) 18.20 Fotbal CM 1998: Arabia 
Saudită-Danemarca (d) 20.20 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.30 Jurnal, 
meteo, ediție specială 21.50 Fotbal CM 
1998: Franța-Africa de Sud (d) 23.55 
Jurnalul de noapte 0.00 Țintă fără 
apărare (co. SUA ’91)

7.00 Bună dimineața, de la ... lași! 
9.05 Feriți-vă de măgăruș! 10.05 
Viața ca în viață 10.50 Jonathan, fiul 
urșilor 12.30 Ordinea publică 13.30 
Ecranul 14.30 Video-magazin 15.00 
Telemondial 15.15 Publicitate 15.20 
Turneul final al Campionatului 
Mondial de Fotbal - Franța ^98: 
Spania-Nigeria 17.25 Justiție militară 
(s, ep. 15) 18.20 CM de Fotbal: 
Coreea de Sud-Mexic 20.25 Doar o 
vorbă ,,săț-i" mai spun! 20.30 Jurnal, 
meteo 21.50 Turneul Final al 
Campionatului Mondial de Fotbal: 
Olanda-Belgia 24.00 Arena As

7.00 Bună dimineața, de la ... Cluj- 
Napoca! 8.10 Telemondial 8.30 Lumină 
din lumină 9.05 Colț Alb (d.a) 10.00 Trei 
pentru o mască: Gala Laureaților 10.45 
Biserica satului 11.00 Viața satului 
14.00 Info-magazin 14.30 Video- 
magazin 15.00 Telemondial 15.20 
Turneul final al Campionatului Mondial 
de Fotbal - Franța ’98: Argentina- 
Japonia 17.25 Star Trek (s, SF, ep. 61) 
18.20 Fotbal: lugoslavia-lran 20.25 
Doar o vorbă ,,săț-i" mai spun! 20.30 
Jurnal, meteo 21.00 D-na King, agent 
secret (s, ep. 22) 21.50 Fotbal: Ja- 
maica-Croația

6.30 TVM. Telematinal 8.00 D.a. (r)
8.30 Fotbal CM ’98: Italia - Chile (r) 
11.00 Lumea sălbatică a animalelor (r)
11.30 Pelerinaje (r) 12.45 Doar o 
vorbă... 13.00 Medicina pentru toți (r) 
14.00 Em. în limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Doi ani de 
vacanță printre dinozauri (d.a) 16.00 
Veronica: Chipul iubirii (s, ep. 56) 
16.50 Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora cinci (div.) 
20.10 Ultimele știri (s, ep. 72) 21.00 în 
fața dvs. 22.00 Autoportret cu un iubit 
(dramă Polonia ’96)

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Fotbal CM 
’98 (r) 11.30 Timpul Europei (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă 
săt-i mai spun! (r) 12.50 Cu ochii’n 
patru (r) 14.30 TVR Cluj-N. 15.10 Limbi 
străine pt. copii. Italiană, engleză 15.35 
D.a. 16.00 Veronica: Chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Universul 
cunoașterii (mag. șt.) 20.10 Ultimele știri 
(s, ep. 73) 21.00 Vânare de vânt (div.) 
22.20 Jazz Alive. Recitalul grupului 
„Johnny Răducanu and Friends" la 
Connex Jazz Festival ’97 23.10 Perla 
Coroanei (s, ep. 13)

7.00 Perla Coroanei (s, ep. 13) 
8.00 Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 11.00 Comorile lumii 

-11.30 TVR Cluj-Napoca 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Mar
guerite Volant (s, ep. 4) 15.35 Doi 
ani de vacanță printre dinozauri 
16.00 Veronica_ Chipul iubirii (s, ep. 
56) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 136) 
17.40 Magazin Sportiv 18.30 Tradiții 
19.00 Planeta Cinema (r) 19.50 
Documentar 20.20 Retrospectivă 
fotbalistică 21.30 Ateneu 22.30 în 
plină acțiune (s/r) 23.30 Conviețuiri 
24.00 Recital cameral

7.00 Cer întunecat (s, ep. 2) 8.00 Doi 
ani de vacanță (d.a/r) 11.00 Comorile 
lumii 11.30 TVR lași 13.30 Memoria 
exilului românesc 14.00 Marguerite 
Volant (s, ep. 5) 15.00 Tinerețea celei 
mai vechi coroane - Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord 15.30 
Doi ani de vacanță printre dinozauri 
(d.a.) 16.00 Veronica: Chipul iubirii 
(ep. 57) 16.50 Perla Neagră (ep. 137) 
18.00 Alo, tu alegi! 19.00 în plină 
acțiune (s, ep. 33) 20.00 Ultimul tren. 
Despre întreprinderile mici și mijlocii 
21.00 Dispărută fără urmă (f, SUA, 
1993) 22.50 Cum vă place... fără 
fotbal?

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planetă vie (do, ep. 3) 10.35 
Orășelul fantastic (s) 11.00 Un 
sunet în plină tăcere (f/r) 12.40 
Fără limite 13.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s) 15.10 
Talkshow 16.35 Văduva (s) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 71) 19.00 
Observator 19.30 Dallas (s, ep.
19) 20.20 Twin Peaks (s, ep. 4) 
21.15 Cronici paranormale (s, ep. 
26) 22.05 Știri 22.15 Războiul 
sexelor (s, ep. 4)

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do, ep. 4) 10.35 
Orășelul fantastic (s) 11.00 Twin 
Peaks (s/r) 12.00 Cronici 
paranormale (s/r) 13.00 Dempsey 
și Makepeace (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s) 15.10 
Talkshow 16.30 Văduva (s) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 72) 19.00 
Observator 19.30 Dallas (s, ep.
20) 20.20 Navarro (s, ep. 1) 22.05 
Știri 22.15 Războiul sexelor (s, ep. 
5) 23.00 Puterea banilor (s, ep. 
26)

7.00 Marele furt (dramă, SUA 
1949) 8.15 Alertă pe plajă (s, ep. 
1) 9.00 Planeta vie - Lupta pentru 
supraviețuire (do. s, ep. 5) 9.30 
Noile aventuri ale lui Flash Gordon 
(d.a., ep. 1) 10.00 Emisiune pentru 
tineret 11.00 Onyx by Request 
12.00 Mileniul III: spaime, soluții, 
speranțe 13.00 Documentar 13.30 
Emisiune magazin: Zebra 16.30 
Uragan în paradis (s, aventuri, 
SUA, 1996) 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 73) 19.30 Emisiune de 
divertisment: Vrei să ne distrăm 
sâmbătă seara? 20.00 Seducție și 
crimă (dramă, SUA, 1996)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.50 Seinfeld (s/r) 10.15 
Povești extraordinare (s/r) 10.45 Insula 
misteiioasă (s) 11.15 Strong Medicine (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Dogflight (f. 
SUA 1991) 14.30 Walker, polițist texan (s)
15.15 h/faria (s) 16.10 Nano (s, ep. 52) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Povești extraordinare (s, 
ep. 24) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Melrose Place (s, ep. 79) 21.15 Nikita 
(s, ep. 14) 22.20 Știrile PRO TV 22.30 
Seinfeld (s, ep. 104) 23.00 Știrile PRO TV

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.30 Povești extraordinare 
(s/r) 11.00 Insula misterioasă (s) 11.30 
Beverly Hills (s/r) 12.15 Melrose Place (s/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Oxford 
Blues (co. SUA 1984) 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria (s) 16.10 
Nano (s, ep. 53) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Am întâlnit și români fericiți 17.35 
Urmărire generală 18.00 Povești 
extraordinare (s) 18.25 Știrile PRO TV
18.30 Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Dosarele X (s, ep. 117)21.15 
Hidden (f. gr. SUA 1987) 23.15 Știrile PRO 
TV 23.45 Poltergeist - Moștenirea (s)

8.30 Battletech (d.a., ultimul ep.) 9.00 
Superboy (s, ep. 45) 9.30 Falsificatorii (f, 
SUA, 1990) 11.00 Pro Motor 11.30 Secretele 
bucătăriei 12.55 Știrile PRO TV; O propoziție 
pe zi 13.00 News Radio (ep. 20) 13.30 Vărul 
din străinătate (s, ep. 91) 15.10 Gillette - 
Cupa Mondială 15.40 Știi și câștigi! 16.10 
Hercule (s, ep. 66) 17.00 Xena, prințesa 
războinică (ep. 66) 17.50 PRO Fashion - 
magazin de modă, lifestyle și atitudine 18.20 
Adevărul gol goluț (ep. 12) 18.50 Te uiți și 
câștigi! 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Millennium 
(s, ep. 38) 21.00 Arma sfârșitului lumii (dramă, 
Marea Britanie/SUA, 1994)22.45 Știrile PRO 
TV 23.00 NYPD Blue - viață de polițist (ep. 
37) 24.00 Procesul mondialelor

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Christy (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 Lexic 
(cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.05 Xuxa (show 
pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 Celebri și bogați 
(s, ep. 124) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 124) 20.15 Rivalii (s, ep. 
10) 21.15 Te-am prins! (f.a. SUA ’85) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 12.30 Lexic (cs) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe (talkshow/r) 
15.05 Xuxa (show pentru copii) 15.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine ^s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 18.00 Celebri 
și bogați (s, ep. 125) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s, ep. 125) 20.15 
Atingerea îngerilor (s, ep. 25) 21.15 
Undeva, cândva (f.fant. SUA ’80) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

6.30 Videodipuri muzicale 7.00 Lumea lui 
Eric 7.30 Bailey Kipper 8.00 Justițiarii (d.a) 
8.30 Țara de dincolo de nori (d.a) 9.00 
Nemuritorul (d.a) 9.30 Inspectorul Gadget 
10.00 Aventurile lui Rocko (d.a) 10.30 
Daria (d.a) 11.30 Pământul: Bătălia finală 
(s, ep. 10) 12.30 Eurofotbal-emisiune 
sportivă 14.00 Știri 14.05 în căutarea 
dreptății (ep. 10) 15.00 Robin Hood - 
Marile aventuri (f, SUA, 1976) 17.00 Știri 
17.05 Zona M - emisiune muzicală 18.00 
911: Apel de urgență (ep. 18) 19.00 Știri 
19.45 Frontiera (acțiune-dramă, SUA, 
1980) 21.30 Incursiuni în imprevizibil (s) 
22.00 Din istoria mafiei americane (s, ep. 
9) 23.00 Știri

7.00 A’trela planetă de la Soare (s/ 
r) 7.30 Milen1’ -' III (r) 8.30 Spirit și 
credință 9.00 Animal Show (s, ep. 
53) 9.30 Mighty Max (d.a., ep. 16) 
11.00 Fir întins 11.30 Controverse 
istorice 12.00 Prezentul simplu 
12.30 Descoperiri - Orinoco (do. ep. 
11) 13.30 Telemeridian 14.00 
Magazin duminical. Duminica în 
familie 18.00 Esmeralda (s, ep. 74) 
19.00 Observator/Sinteză știri 19.30 
Sparks (s, ep. 38) 20.00 Gingășia 
trandafirilor (dragoste,SUA. 1996)
21.45 Prețul succesului (s, ep. 3)
22.45 Dragoste și blesteme (thriller, 
SUA, 1990)

9.30 Super Abracadabra 11.00 Doctor în 
Alaska (s, ep. 2) 12.00 Acapulco Heat (s, 
ep. 1) 12.55 Știrile PRO TV - retrospectiva 
săptămânii 13.05 Vărul din străinătate (s, 
ep. 92) 13.30 Dragoste adevărată (f, U.K., 
.1996) 14.30 Lumea filmului 15.00 
Automobilism: Formula I - Marele Premiu al 
Canadei 16.45 Chestiunea zilei cu Florin 
Călinescu - retrospectiva săptămânii 
17.15 Al șaptelea cer (s, ep. 27) 18.00 
Beverly Hills (s. ep. 126) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Regele David (religios/dramă, 
Marea Britanie/SUA, 1985) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.10 Harriet (s, ep. 1) 22.40 Cybill 
(s, ep. 17) 23.10 Știrile sportive 23.15 
Brigada 132 (ep. 4)

9.00 Echipa de fotbal (d.a., ep. 21) 
10.00 Aventurile lui Rocko (d.a., ep. 26)
10.30 Un cuplu irezistibil (d.a) 11.00 
1999 (s, ep. 20) 12.00 Duminică la 
prânz 14.00 Știri 14.05 Lumea lui Dave 
(s, ep. 22) 14.30 Vedetele dragostei 
(do.) 15.00 Față în față la Hollywood (s, 
ep. 20) 15.30 Secretele bărbaților 
irezistibili (do) 16.00 Videofashion
16.30 Din culisele modei (do) 17.00 Știri 
17.05 Un alt început (s, ep. 11/r) 18.00 
Atingerea îngerilor (s/r) 19.00 Știri 
19.45 Eliberat pe cuvânt (comedie, SUA, 
1981)21.30 Călătorii în lumi paralele (s, 
ep. 24) 22.30 Nimeni nu e perfect (ep. 
25) 23.00 Știri 23.30 Starea de veghe
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LUNI 8 IUNIE
10.30 Dragoste și putere 

(s/r) 11.15 Din toată inima (s/r) 
12.45 Marielena (s/r) 13.30 
Main Event (f/r) 15.00 Marile 
bătălii ale celui de-al doilea 
război mondial (r) 16.00 Se
crete de familie (s) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată inima
(s) 19.30 Back to The Future 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere 
(s) 21.00 Verdict: crimă! (s) 
22.00 Nimic personal (s) 22.45 
Tora! Tora! Tora! (f. război 
SUA/Japonia)

MARȚI 9 IUNIE
10.30 Dragoste și putere 

(s/r) 11.15 Din toată inima (s/r) 
12.45 Marielena (s/r) 13.30 
Tora! Tora! Tora! (f/r) 16.00 Se
crete de familie (s) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s, ep. 26) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s) 19.30 Back to 
The Future (d.a) 20.00 Dra
goste și putere (s) 21.00 Ver
dict: crimă! (s) 22.00 Nimic 
personal (s) 22.45 I Quatro 
dell'apocalisse (w. Italia 1975)

MIERCURI IO IUNIE
10.30 Dragoste și putere 

(s/r) 11.15 Din toată inima (s/r) 
12.45 Marielena (s/r) 13.30 I 
Quatro dell’apocalisse (f/r) 
16.00 Secrete de familie (s) 
17.00 Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s, ep. 28) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s, ep. 29) 19.30 
Back to The Future (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 22.00 Nimic 
personal (s) 22.45 The Odessa 
File (thriller Anglia/RFG 1974)

JOI 11 IUNIE
10.30 Dragoste și putere 

(s/r) 11.15 Din toată inima (s/r) 
12.45 Marielena (s/r) 13.30 The 
Odessa File (f/r) 16.00 Secrete 
de familie (s) 17.00 Marielena 
(s, ep. 137) 17.45 Din toată 
inima (s, ep. 30) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s, ep. 31) 19.30 
Back to The Future (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 22.00 Nimic 
personal (s) 22.45 Pork Chop 
Hill (f. război SUA 1959)

VINERI 12 IUNIE
10.30 Dragoste și putere 

(s/r) 11.15 Din toată inima (s/r)
12.45 Marielena (s/r) 13.30 
Pork Chop Hill (f/r) 16.00 Se
crete de familie (s) 17.00 
Marielena (s, ep. 138) 17.45 
Din toată inima (s, ep. 32)
18.30 Concursul de Acasă
18.45 Din toată inima (s, ep. 
33) 19.30 Back to The Future 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere 
(s) 21.00 Verdict: crimă! (s) 
22.00 Nimic personal (s) 22.45 
Prin cenușa imperiului (dramă 
România I976)

SÂMBĂTĂ 13 IUNIE
9.00 Verdict: Crimă! (r) 9.45 

Nimic personal (r) 10.30 
Dragoste și putere (r) 11.15 
Marielena (r) 12.00 Din toată 
inima (r) 13.30 Secrete de 
familie (r) 14.15 lacob (r) 16.00 
Omul mării (s, ep. 48) 17.00 
Marielena (ep. 139) 17.45 Din 
toată inima (ep. 34) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s, ep. 35) 19.30 
înapoi în viitor (d.a., ep. 12) 
20.00 Salonul muzical „Acasă’’ 
Lista lui Sava 22.30 Luke mână 
rece (dramă, SUA, 1967)

DUMINICĂ 14 IUNIE
11.30 Sport extrem 12.00 

Motor Sport Magazin 12.30 
NBA Action 13.00 Baschet 
NBA 15.00 Cupa Mondială 
15.15 Istoria fotbalului 16.15

I Gillette World Cup Special
16.45 Golazo - Top Gol Europa 
17.00 Retrospectiva sportivă a

1 săptămânii 17.15 Faza zilei
17.30 Sport la minut 17.45 
Indienii din Cleveland (co
medie, SUA 1989) 19.30 înapoi 
în viitor (d.a., ep. 13) 20.00 
Marile bătălii ale celui de-al II- 
lea război mondial, (ep. 17) 
21.00 Marile procese și crime 
(ep. 1 și 2) 21.45 Arhiva Neagră 
(ep. 18) 22.30 Nevestele de la 
Hollywood (melodramă, SUA, 
1985) 0.00 Un păcat de moarte 
(f, SUA, 1981)

î Șueta intre frați de 
breasla

Din delegația Autogu
vernării românilor din Ungaria, 
care ne-a vizitat de curând 
județul, a făcut parte și ziaristul 
Tiberiu luhaz (român neaoș, 
cum spune el), redactor la 
publicația săptămânală “Foaia 
românească" și consilier în 
cadrul Autoguvernării. Am 
discutat ca între colegi de 
breaslă, care folosim în muncă 
același instrument: verbul 
românesc. Neînțelegând noi 
exact sensul pe care-l dau ei 
cuvântului autoguvernare, Tibi 
ne-a explicat că în anul 1994, 
când a fost votată în Ungaria 
legea pentru minorități, vreo 13 
la număr în țara vecină, un 
coleg a tradus acest drept la 
autoadministrare prin autogu
vernare. Și așa a rămas. E 
cam același lucru.

Referitor la “Foaia 
românească", ea este singura 
publicație din Ungaria, scrisă 
în limba română. Are redacția 
și tipografia la Gyula, unde-și 
are sediul și Autoguvernarea 
și se adresează celor vreo 
25.000 de români câți mai sunt 
azi recunoscuți oficial în 
întreaga Ungarie, pentru că

români izolați sunt și în alte 
orașe, precum Pecs, Gyor, 
Kaposvăr, Kecskemet, 
Szeged, Budapesta. “Foaia" 
costă 10 forinți, adică vreo 
400 de lei și se distribuie atât 
sub formă de abonamente 
prin serviciile poștei, cât și la 
vânzare liberă. “Sigur, 
spunea Tibi, o trimitem și 
unor români din Cehia sau 
Germania, iar în România 
avem relații de colaborare 
doar cu colegi din Arad. Ne
ar face plăcere să avem 
schimburi amicale și cu 
jurnaliști din județul 
Hunedoara. Dați o fugă până 
la Gyula. De la Arad mai 
faceți doi pași și sunteți la 
noi. Ne-am putea cunoaște 
mai bine unii pe alții, ne-ați 
împărtăși din preocupările și 
experiența voastră".

Cât privește drepturile lor 
ca ziariști, ca și ale tuturor 
românilor din Ungaria, “ele 
sunt destule, însă nu avem 
mijloace materiale și 
financiare să ni le exercităm”. 
Noi, în schimb, tare avem...

Dumitru GHEONEA, 
ion CiOCLEi

Fete de ta Rrânișca.
Foto: Anton SOCACi

încă un pas
Proiectul “Alimentarea cu apă și 

epurarea ecologică a apelor uzate” 
pentru Valea Jiului are trei surse de 
finanțare: Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare, Consiliul 
Județean Hunedoara prin buget și 
Programul PHARE.

Această a treia componentă a triadei 
finanțatoare are o însemnătate 
economică deosebită întrucât 
contribuția sa este nerambursabilă. 
PHARE însă nu finanțează decât partea 
ecologică a proiectului.

Recent, Regia de Apă Valea Jiului - 
managerul general al proiectului - a 
primit proiectele de execuție pentru 
acest segment și, potrivit afirmației 
managerului general al regiei - ing. Ion 
Gângu împărat - cel mai târziu în toamnă 
vor începe lucrările la capacitățile de 
canalizare generală și epurare ecologică 
a apelor uzate. Un pas înainte pe calea 
materializării unui proiect extrem de 
necesar dar și foarte costisitor. (I.C.)

Desființarea 
UM 0215...

(Urmare din pag. 1)

Direcția de informații militare 
din M. Ap. N".

- Apreciați că a existat 
o tendință puternică de 
politizare a UM 0215 ?

- Probabil CSAT nu a reușit 
să domine prin politizare și 
activitatea de informații a celor 
două ministere (M.l. și M.Ap. 
N) și poate pentru a satisface 
solicitările unor parteneri de 
coaliție (UDMR?) s-a trecut la 
demolarea celor două 
structuri.

Vom rămâne în curând 
descoperiți în fața celor care 
doresc ca România să fie o 
pradă ușor de devorat, nu 
numai economic, ci și teritorial.

Motivația că UM 0215 din 
Ml a preluat cadre din fosta 
poliție politică este o găselniță 
și o jignire la adresa 
personalului și activității 
acestei instituții. Se știe că 
această unitate de informații 
a M.l. a deranjat multă lume 
certată cu legea sau care 
lucrează în afara legii. Poate 
tocmai de aceea se 
desființează.

- Ce se va întâmpla cu 
arhiva unității?

- De altfel, PDSR a 
solicitat ca arhiva acestei 
structuri să fie verificată de 
un colectiv format din 
parlamentari, ziariști și 
reprezentanți ai societății 
civile. Acest lucru va dovedi
că UM 0215 are mulți 
dușmani printre infractori
care nu au mai reușit să 
acționeze împotriva inte-

Concert 
coral 
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Emoționantă și pioasă a fost săr

bătoarea sfântă a înălțării Domnului și a 
Zilei eroilor de ia Aninoasa. Organizată de 
Consiliul local și Primăria din Aninoasa, 
împreună cu Garnizoana Petroșani, 
sărbătoarea s-a deschis cu sfânta liturghie 
a Hramului Bisericii Iscroni, localitate în 
care a avut loc și solemnitatea depunerii 
de coroane de fiori ia Cimitirul eroilor 
neamului. Biserica ortodoxă din Aninoasa 
a găzduit, apoi, un înălțător și 
impresionant concert coral în care a 
evoluat formația “Armonii tinere” din 
Petroșani, corul “Gavriil Musicescu” al 
Arhiepiscopiei din Constanța și grupul 
coral bărbătesc din Aninoasa. O retragere 
cu torțe a încheiat emoționant 
manifestările de ia Aninoasa. (L.L.)

Lucrări edilitar - gospodărești

■ Lucrările de mărire a 
capacității de canalizare a 
orașului au început în acest an 
și se speră ca până la finele 
anului să fie încheiate. Valoarea 
lor totală este de 2,5 miliarde de 
lei și s-au executat până în 
prezent lucrări al căror cost a fost 
de 1,8 miliarde.

■ Finalizarea noului sediu al 
primăriei va mai necesita fonduri 
de până la 4 miliarde de lei, 
costul total fiind de 9 miliarde. 
Până în anul 2000 clădirea se 
va da în funcțiune.

V U O investiție importantă,

L. ia Hațeg 
aflată în atenția consiliului local, 
este realizarea drumului de 
centură, lucrare începută prin '89 
și rămasă neterminată. Este 
făcută în scopul scoaterii 
circuitului de trafic greu din oraș. 
Va costa în total 8 miliarde de lei 
și se suportă din “taxa Băsescu’’.

■ Au fost realizate reparații 
capitale la clădirea spitalului, 
precum și la unitățile de 
învățământ din oraș. în prezent 
se fac aceleași lucrări la așe
zământul de cultură din Silvașu 
de Jos.

■ Sunt întocmite studiile de

prefezabilitate și fezabilitate 
pentru mărirea capacității 
stației de tratare a apei, "Mar
tin", din care se asigură 50 la 
sută din necesarul de apă 
potabilă a orașului.

Se fac studii de prefeza
bilitate și cu privire la extin
derea și modernizarea stației 
de epurare, care vor costa 30 
miliarde de lei. Urmează ca în 
acest an să fie studiată și 
posibilitatea reabilitării rețe
lelor de alimentare cu apă. 
Costul, între 10-15 miliarde de 
lei. (E.S.)___________________ y
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(In excelent test al tricolorilor
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Miercuri seara, pe stadionul din 

Cotroceni, tricolorii noștri au susținut 
un excelent test în vederea 
pregătirilor ce le efectuează pentru 
Campionatul Mondial de fptbăl ce 
începe săptămâna viitoare în Franța. 
Meciul, transmis și pe micul ecran, a 
suscitat un viu interes în rândurile 
specialiștilor, al iubitorilor fotbalului 
din țara noastră. Erau cu toții curioși 
cum se vor prezenta elevii lui Anghel 
lordănescu în fața unei formații cu 
bune rezultate în fotbalul 
internațional - mulți componenți ai 
reprezentativei Paraguay-ului jucând 
în Brazilia, Spania, Argentina și 
Mexic. Și trebuie să afirmăm, de 
început, că îndeosebi în repriza a II- 
a, tricolorii au trecut cu succes 
“treapta" etapei în penultimul meci 
de pregătire.

De la primul fluier al arbitrului 
Attila luhoz din Ungaria, tricolorii s- 
au avântat spre poarta lui Chilavert. 
Și golul vine destul de repede, în 
minutul 4. Atunci, Moldovan șutează 
spre poartă, balonul este respins și 
Adrian llie șutează în poartă și 
înscrie cu toată opoziția unui 
apărător: 1-0. Imediat după acest 
gol, oaspeții ies din dispozitiv și se 
află mai mult în partea noastră de 
teren. în minutul 26, Dulca este 
depășit destul de ușor de către 
Cardozo, pătrunde în careu, Stelea îi 
iese în întâmpinare, dar nu-l poate

bloca și acesta înscrie: 1-1. Cu 
Hagi în prim plan, este rândul 
tricolorilor să revină în atac și chiar 
în min. 31, Moldovan ratează dintr- 
o bună poziție de șut.

La reluarea partidei, 
remarcăm o și mai puternică 
angajare a reprezentativei noastre. 
La o nouă șarjă pe stânga, în min. 
58, elaborată de neobositul Hagi 
(de multe ori aplaudat la scenă 
deschisă), prelungește balonul în 
careu, la Adrian llie și șutează în 
poartă, fundașul stânga nu se 
poate opune golului și 2-1. Deși 
tricolorii se mențin în ofensivă, 
oaspeții reușesc din nou egalarea 
în min. 64, când Acuna, cu un șut 
formidabil, de la distanță, în vinciul 
porții, îl surprinde pe Stelea: 2-2. Și 
totuși, tricolorii reușesc să mar
cheze golul victoriei în min. 82, 
când arbitrul acordă o lovitură de 
la 11 m, la o intervenție a lui Arce 
la Craioveanu și Hagi transformă 
fără probleme: 3-2. De subliniat că 
ambele formații au avut câte două 
bare!

ROMÂNIA: Stelea, D.
Petrescu, Gh. Popescu, Dulca, 
Filipescu, D. Munteanu (89 llie 
Dumitrescu), Hagi (88 Cibotariu), 
Gabt Popescu (67 Ov. Stângă), 
Gălcă, Adrian llie (70 Craioveanu), 
V. Moldovan (67 Lăcătuș).

Sabin CERBU

Sâmbăta,
România - Republica Moldova

Sâmbătă, la București, reprezentativa României de fotbal 
întâlnește formația similară a vecinilor noștri din Republica 
Moldova. Este ultimul test al tricolorilor înaintea plecării la 
Campionatul Mondial din Franța și un bun prilej pentru Anghel 
lordănescu de a pune la punct unele lacune manifestate 
îndeosebi în apărare la meciul cu Paraguay. (S.C.)

Stadionul Victoria din Călan a 
găzduit finala etapei județene a Cupei 
României la fotbal. S-au întâlnit CFR 
Marmosim Simeria și Cavalerii 
fluierului Deva. Jocul a fost 
spectaculos, cu multe acțiuni la cele 
două porți, echipele fiind hotărâte să 
obțină fiecare o victorie de palmares.

Din păcate arbitrul Ionel Adam din 
Brad a fost depășit de importanța 
jocului și de câteva ori a luat decizii, 
contestate de publicul din tribună.

CFR Marmosim Simeria a 
deschis scorul în min. 43 prin Stan, 
care a transformat excelent o lovitură 
liberă de la 18 m, spre bucuria 
colegilor rămași în inferioritate 
numerică - deoarece David a fost 
eliminat pentru cumul de cartonașe 
galbene.

La reluare, arbitrii-jucători par 
mai deciși și în min. 50, vor restabili 
egalitatea prin Csiki care îl învinge 

.pe portarul Ulici, în urma unei acțiuni 
rapide de contraatac.

în min. 60, centralul Adam 
acordă un penalty pentru echipa 
Cavalerilor fluierului, decizie care a 
făcut ca cei din conducerea clubului 
simerian să protesteze îndelung, unii 
din jucători părăsind terenul. Până la 
urmă jocul s-a reluat, iar Lavu a 
transformat penalty-ul creând un 
avantaj minim pentru deveni - 2-1.

în min. 83, am urmărit un 
contraatac simerian stopat însă cu 
un fault în suprafața de pedeapsă, 
Stan fiind agățat de Verdeș, dar 
arbitrul nu a acordat nici măcar un 
cartonaș galben.

Finalul a aparținut echipei 
din Simeria, dar scorul a rămas 
același -2-1 în favoarea 
Cavalerilor fluierului Deva care 
câștigă etapa județeană și se 
califică pentru turul următor.

Cavalerii fluierului Deva:
Clinei, Verdeș, Csiki, Polverea, 
Nacu, Lavu, Hîrîci, Țăntăreanu, 
Ormenișan, Cîrstoiu, Ungu- 
reanu. Au mai jucat: Ambruș, 
Radu, Ciotlăuș, Durlescu, 
Danci, Chirilă, Roman. Antrenor 
Radu Adrian.

CFR Marmosim: Ulici, 
Ghircău, Joltvinschi, Lilă, David, 
Dosan, Avasiloaie, Sicoe, Biri, 
Stan, Moldovan. Au mai jucat: 
Sava, Biri, Oltean, Ursa, Urzică, 
Bal, Sîrmoiu. Antrenor: Ion 
Bădoi.

Au arbitrat: Ionel Adam 
(Brad) cu decizii vehement 
contestate de spectatori , 
asistat excelent de Beniamin 
Popescu (Hunedoara) și Marian 
Lucaci (Deva).

Nicolae GAVREA

La Campionatele naționale de karate 
Sportivii dinOrăștie pe 

tocuri de frunte
De curând, la Brașov, s-au desfășurat Campionatele Naționale 

de Kata și Kumite la copii individual și minicadeți la care au participat 
și 16 copii de la Asociația sportivă Dacia Orăștie, secția Karate.

Și așa cum ne-au obișnuit în ultimii ani, și de această dată, 
micii sportivi s-au întors victorioși, câțiva ocupând locuri de frunte 
în clasamentele finale. Mihai Hosu a ocupat locul 1 la Kata, Oana 
Coșbuc, locul 2 la Kumite, Sanda Filidon, locul 3 la Kumite și Ro
bert losifescu, locul 3 la Kata.

Tuturor câștigătorilor și antrenorilor, călduroase felicitări' (Vasile 
HOREA, colaborator)

J
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Despre simptomatologia cri
zei prin care trece turismul na
țional și în particular cel hune- 
dorean, purtăm un dialog cu dl 
Dumitru Cozan, director al ce
lei mai reprezentative societăți 
de turism din zona Hunedoara și 
am numit S.C. "Rusca" S.A.

REP.: D-le director, ca per
soană cu bogată experiență în 
turism, v-aș întreba, pentru în
ceput, care este handicapul 
primordial care se contrapune 
recuperării și relansării turis
mului în România ?

D.C.: După părerea mea, la 
data când purtăm acest dialog 
răul a fost deja făcut. E infinit 
mai greu acuma să întorci turis
mul românesc spre lumina cali
tății cerută de finele de mileniu. 
Se practică în România, cu du
rere trebuie să spun, un turism 
rudimentar care este o rezul
tantă a haosului organizat ce 
domnește în acest domerpu de 
aproape nouă ani de zile. Nu e- 
xistă nici astăzi o lege care să 
guverneze și să protejeze patri
moniul turistic. Acest lucru, a- 
gravat de perioada locațiilor de 
gestiune începută prin 1990, a 
dus la o distrugere sistematică 
a patrimoniului turistic și a favo
rizat pătrunderea diletantismului 
în prestațiile de servicii turistice. 
Inexistența Legii Turismului ne-a 
afectat și pe noi la Rusca, firma 
pierzând, pe mâna Legii 18, 
peste 80 la sută din suprafața 

de teren aferentă Cabanei Izvoa
rele. Un alt neajuns a fost faptul 
că o importantă pondere a 
turismului a rămas până nu de 
mult în proprietatea statului. Or

“In actualul context 
SUPRAVIEȚUIREA 

ECONOMICĂ ÎN TURISM 
DEVINE PERFORMANTĂ”

despre "talentele" de întreprin
zător ale statului circulă, deja, o 
întreagă anecdotică. Și apoi să nu 
uităm că turismul este o manifes
tare a bunului trai. Or, românul "de 
mijloc" nu poate fi nici măcar bă
nuit de așa ceva.

REP.: Restrângând aria dis
cuției să ne referim în continuare 
la ce înseamnă strunirea unei fir
me de talia Ruscăi printre neajun
surile momentului. Mai sunt sufi
ciente, astăzi, experiența și profe
sionalismul pentru a putea asi
gura un turism de înaltă perfor
manță ?

D.C.: Pentru ca "sistemul" să 
funcționeze trebuie îndeplinite două 
condiții. în primul rând experiența și 
profesionalismul oamenilor care 
activează în turism trebuie să îm

brace o bază materială echipată 
corespunzător. De aceea, anul 
1997 a fost la Rusca anul inves
tițiilor. Ne-am dotat cu o centrală 
termică proprie, un circuit închis de 

televiziune și am instalat o centrală 
telefonică asistată de calculator. De 
asemenea un număr de camere din 
hotel au fost echipate cu televi
zoare color, cu frigidere, iar întregul 
inventar moale a fost înlocuit. S-au 
investit la Hotel Rusca cca. 600 de 
milioane de lei. Așa se face că în 
prezent putem spune că la un tarif 
rezonabil, asigurăm condiții de ca
zare capabile să mulțumească ori
ce client ce nu caută luxul agresiv. 
Dacă la acestea mai adăugăm baza 
de alimentație publică de care dis- 
punem-bar, restaurant, terasă-aș fi 
de părere că la posibilitățile date am 
știut să obținem maximul la capitolul 
dotare și calitate a serviciilor. O a 
doua condiție care ar trebui înde
plinită vizează existența unei piețe 
dezvoltate a consumatorilor de tu

rism. Din păcate pârghiile pentru 
a putea bifa și această a doua 
condiție ca îndeplinită nu sunt sub 
controlul nostru. Creșterea nive
lului de trai e o manoperă de care 
ar trebui să răspundă forurile de 
elită ale deciziei politice. Din nefe
ricire, momentan pofta de turism a 
românului e anihilată de necesități 
mai stringente ce țin de umplerea 
coșului zilnic. Suntem astfel "con
damnați" să navigăm economic la 
nivelul liniei de plutire lucru care 
cere însă multă abilitate și tena
citate. E paradoxal, dar în actualul 
context supraviețuirea economică 
în turism devine performanță.

RER: Vorbeați la un moment 
dat de slabele calități de mana
ger ale statului. Mai suferiți încă 
de pe urma acestei tutelări ?

D.C.: în prezent, după 
compensările făcute cu F.P.S., 
acționarul cel mai important la 
Rusca este SIF 1 Banat-Cri- 
șana care deține 47 la sută din 
acțiuni. Se poate observa deja 
o schimbare a modului de pu
nere a problemelor cu accentul 
pe pragmatism. Din datele pe 
care le dețin până acum s-ar 
părea că SIF intenționează să 
dezvolte un program de inves
tiții la Rusca menit a ridica 
standardul turistic al firmei. Lu
cru care promite pentru viitor 
ținând seama de potențialul 
natural al zonei.

Adrian SĂLĂGEAN

în plină modă a indexărilor sala riale, 

Angaiatilor de la Administrația 
pieței Hunedoara le scad salariile

Conform Ordonanței 22 din 
1997, de la întâi ianuarie a.c. pen
tru angajații Primăriei Hunedoara 
s-a stabilit un nivel al salarizării 
echivalent coeficientului de ierarhi
zare unu de 800.000 de lei. Până în 
prezent de acest nivel de salari
zare au beneficiat pe lângă perso
nalul intern al primăriei și angajații 
serviciilor publice administrate de 
această instituție. Este vorba aid și 
de Administrația pieței. în aprilie 
a.c., însă, Ministerul Muncii și Pro
tecției Sociale și Ministerul Finan
țelor au trimis o adresă reprezen
tanților lor din teritoriu prin care se 
preciza, printre altele, că perso
nalul aferent serviciilor publice nu 
poate beneficia de prevederile 
Ordonanței 22 din 1997, încadra
rea acestuia urmând a se face în 
conformitate cu prevederile HG 
281 din 1993. Aceasta înseamnă 
practic o scădere cu 300.000 de 
mii de lei în medie a salariilor celor 
care lucrează la Administrația 
pieței Hunedoara.

Faptul a produs nemulțumire 
culminînd cu o mișcare de protest 
menită a grăbi găsirea de soluții 
pentru rezolvarea situației create. 
Din cele discutate cu dnii Dragoș 
Băieșan, șef Birou salarizare, re
surse umane din cadrul Primăriei 
Hunedoara și Emil Dull, adminis
tratorul coordonator la Adminis

trația pieței Hunedoara, a reieșit că 
se poartă discuții pentru rezol
varea problemei. Domnul Băieșan 
a precizat că în ședința de consiliu 
din 11 iunie a.c. se va propune o 
soluție care să reașeze salariile 
celor de la Administrația pieței la 
cotele de până acum. Prin Ordo
nanța 14 din 1998 privind utilizarea 
veniturilor extrabugetare se cre
ează posibilitatea ca salariile per
sonalului serviciilor publice să poa
tă fi stabilite prin negociere între 
Primărie și reprezentanții acestor 
servicii. Condiția care trebuie înde
plinită este ca Administrația pieței 
să aibă un nivel al datoriilor zero. în 
prezent datoriile administrației sunt 
de 495 de milioane de lei iar cre
anțele se ridică la 444,3 milioane 
de lei. Rezultă un nivel al arieratelor 
de cca. 83 de milioane. Aceste 
obligații financiare pot fi stinse; ne 
spune dl Dull, destul de repede 
ținându-se cont că veniturile în
casate lunar de către Ad
ministrația pieței se ridică la peste 
100 de milioane de lei. Interlocutorii 
au fost de părere că în maximum 
două luni problema salariilor celor 
care administrează piața va fi re
zolvată. Cu condiția ca și consilierii 
locali să fie de acord cu aceasta.

Adrian SĂLĂGEAN

—

Dacă interioarele sunt “la zi" cu reparațiile, exteriorul clădirii 
Școlii Generale Nr.9 își așteaptă încă rândul...

Foto Tiberiu PLEȘA

DACA E IUNIE, E ...SESIUNE
Ca în fiecare an, luna iu

nie dă studenților destule 
griji și emoții, odată cu înce
perea celei mai importante 
sesiuni de examene.

La Facultatea de Ingine
rie Hunedoara sesiunea se 
va desfășura în perioada 8- 
28 iunie a.c.; atât pentru stu
denții primilor patru ani de 
studiu, cât și pentru cei 84 
de absolvenți ai facultății 
(dintre care 78 au promovat 
efectiv anul V). De altfel, 
pentru ei anul acesta uni
versitar a avut o structură 
modificată, ei nemaibene- 
ficiind de întreaga perioadă 
a semestrului al ll-lea, ca 
până acum, pentru pregă
tirea examenului de licență, 
ci doar de 6 săptămâni.

Sesiunea de re-reexami- 
nare (la care au dreptul doar 
studenții cu media peste 7 și 
care n-au susținut până a- 
cum asemenea examene, 
conform Regulamentului 
Politehnicii Timișoara), des
fășurată în 27-28 mai, a fost 
foarte "solicitantă" pentru 
unii; la profilul Mecanică, spre 
exemplu, mai mult de jumă
tate dintr-o grupă se afla pe 
meterezele re-re-urilor...

Tot în perioada amintită 
vor susține examenul final și 
absolvenții primei promoții a 
anului VI (studii aprofunda
te) a facultății hunedorene.

Tuturor nu putem decât 
să le urăm multă baftă!

(G.B.)

Referindu-se la performanța 
didactică mediocră a liceelor 
noastre, Andrei Pleșu afirma în 
cadrul unui articol dintr-o revistă 
de specialitate că "o școală bu
nă nu e o pepinieră de genii"; și, 
mai departe, că "un liceu normal 
(...) garantează nu strălucirea 
câtorva vârfuri, ci minima civili
zație mentală a celor mai mulți 
dintre absolvenții săi".

Transferând proporțiile și 
sensul celor invocate la nivelul 
corespunzător, am spune că mai 
sunt totuși instituții de învățământ 
a căror menire tinde să subscrie 
unor asemenea deziderate. La 
Școala Generală Nr. 9 din Hune
doara, spre exemplu, unde nu 
prea întâlnești "elite" în rândul 
elevilor, responsabilitatea și ro
lul școlii au devenit cu atât mai 
importante, cu cât ele trebuie să 
"contracareze" și efectul anu
mitor condiții proprii zonei în 
care se află școala.

într-un cartier (Micro 7) locuit 
numai de muncitori, dintre care 
foarte mulți sunt șomeri la ora 
actuală, și de un număr însemnat 
ue rromi (a căror integrare so
cială pune problemele pe care le 
pune), într-un cartier lipsit ani de 
zile de un elementar confort (apă 

caldă, încălzire) - în astfel de con
diții, așadar, "școala a reprezentat, 
practic, singura oază de cultură și 
de civilizație în această zonă", ne 
spune dl. Emil Teodorescu, direc
torul Școlii Generale Nr. 9. Așa 
încât, completează dna Eugenia 
Neamțu, director adjunct, " dincolo

între anonimat și 
apostolat

de aspectul instructiv, conjunctura 
ne-a obligat să insistăm foarte 
mult pe cel educativ; poate mai 
mult decât la alte unități școlare, 
ceea ce reușesc să învețe și să 
obțină elevii, fie în planul cunoș
tințelor, fie în cel comportamental, 
reflectă eforturile dascălilor de a 
folosi din plin fiecare din cele 50 
de minute ale unei ore de curs".

Pentru interlocutorii noștri a 
vorbi despre preocupările școlii 
este și un prilej de a privi în urmă, 
de-a lungul celor peste două de- 

ț-cenii de activitate didactică în 
j^această instituție (adică de la în

ființarea ei, în 1973), petrecute 
alături de cei 20 de colegi care au 

rămas statornici școlii și care au 
văzut crescând sub ochii lor ge
nerație după generație. Dl. direc
tor pare astfel îndreptățit a consi
dera că misiunea de apostolat a 
dascălului la această școală nu e 
doar o vorbă goală, ci primește 
semnificații reale și concrete; "es

te aici un loc unde se lucrează 
foarte mult cu sufletul"...

Că rezultatele au evoluat mai 
cu seamă în ultimii ani, o dovedesc 
cel mai bine, firește, cifrele: atât 
procentele de promovabilitate 
(88,76 la sută la ciclul primar și 
79,4 la sută la cel gimnazial), cât și 
numărul de absențe ale unui elev 
(2,3 și respectiv 4,2) valabile pentru 
trimestrul al doilea, se situează, 
precizează dl Teodorescu, sub 
nivelul mediei pe județ; iar spre 
deosebire de anii trecuți, când se 
înregistrau 15-20 de cazuri de a- 
bandon școlar, în acest an școlar 
totalul lor a fost doar cinci. E sem
nificativă, de asemenea, creșterea 

numărului elevilor înscriși în cl.l, 
proveniți mai nou și din alte car
tiere. In același timp, nici starea 
clădirii n-a fost lăsată de izbe
liște, conducerea școlii ținând să 
menționeze că s-au realizat, cu 
sprijinul prompt al Primăriei lo
cale, un nou acoperiș al clădirii, 
un sistem de termoficare funcțio
nal care a făcut ca sălile de cla
să să fie singurele încăperi încăl
zite din tot cartierul, reparațiile 
interioare corespunzătoare etc 
(acum își așteaptă rândul la repa
rații și exteriorul clădirii...).

Ar mai fi poăte încă multe 
de arătat pentru a surprinde cât 
mai exact activitatea unei 
"școli de cartier" ale cărei pro
bleme sociale se repercutează 
implicit asupra statutului de 
elev al copiilor; aspectele pre
zentate însă credem că pot su
gera acea stare de spirit pre
zentă într-un loc unde nu se- 
ntâmplă lucruri spectaculoase, 
dar în care se depun strădanii 
pentru ca "investițiile" în acești 
copii să devină cât mai "pro
fitabile" (în primul rând în plan 
uman), pentru viitorul fiecăruia 
dintre ei.

Georgeta BiRLA
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MESAJUL POEZIEI AUTENTICE
Sunt sigur că poeziei lui Nico- 

lae Crepcia i se va găsi un loc 
bine meritat în istoria literaturii 
române! Și va rezista prin timp. 
Afirmația nu este nici deplasată 
nici gratuită, ci are ca suport 
logic o creație literară în care 
valoarea este garantată, gene
rată fiind de o autoexigență a- 
proape anormală în aceste vre
muri când producția editorială a 
crescut și-i în creștere cu toate 
vicisitudinile unei economii de 
piață deseori feroce. Mai ales 
când e vorba de cultură, mai a- 
les fiind vorba despre poezie. 
Deși majoritatea "nedreptățiților" 
cu stagii îndelungate la "poșta 
redacției" recurg la tot felul de 
posibilități publicându-și acum 
"capodoperele" refuzate cu 
consecvență de edituri și re
viste. Nu este deloc cazul la Ni- 
colae Crepcia. El putea să pu
blice, însă nu s-a grăbit - a ră
mas același poet discret având 
un simț al poeziei bine ajustat și 
consolidat cu asemenea trăiri și 
arderi artistice care duc, în final, 
la creații ca aceasta: “Țin în pal
mele împreunate rugăciuni fără 
șir/ Ochii privesc spre niciunde 
într-un gol fără fund/ Buzele

'Dictatorul sau Dumnezeul trucat"

Prima lansare de carte a u- 
nui autor străin la Deva a con
stituit un eveniment pe care li
brăria "Casa Cărții" l-a găzduit în 
cursul săptămânii trecute.

în fața unui numeros public 
s-a aflat ALAIN VUILLEMIN, 
profesor qle literatură generală 
și comparată la Universitatea 
din Artois (Franța), doctor în 
litere și licențiat al Institutului de 
Studii Politice din Paris, și cartea 
sa intitulată "Dictatorul sau 
Dumnezeul trucat". Apărut în

Fericită modalitate de promovare a cântecului popular 
in rândul elevilor 

din Orăștie au evoluat soliști vo- țătorul Petru Boloț. în recitaluri 
caii elevi din ciclurile primar, gim- aplaudate au evoluat cunoscuții

Ediția din acest an a 
Festivalului-concurs de muzică 
populară "Lele de la Orăștie", 
organizat de Școala Generală Nr. 
2 din orașul "Paliei", a reunit un 
mare număr de interpreți elevi, 
fiind necesară o etapă de 
preselecție care să preceadă 
faza finală. Sufletul manifestării a 
fost învățătorul Petru Boloț, el 
însuși un viorist de prima mână și 
un culegător pe măsură al fol
clorului din această superbă va
tră de spiritualitate a județului. 
Prin pasiune și dăruire fără egal 
el continuă eforturile unuî alt ca
dru didactic - profesoara Silvia 

șoptesc numele tău îngere/ în 
stelele ucise mă scufund mă scu
fund/ Clopotele parcă au murit/ 
Nici un cântec nici o sărbătoare/ 
Cineva îmi strivește între degete 
poemul/ Ca pe o flacără de lu
mânare/ Țin în palmele împreunate 
un fir de lumină/ Buzele șoptesc 
numele tău îngere/ Prinde-ți aripile 
cuvintelor pe umeri/ Și din înfrân
gere înalță-te din înfrângere//"

Nicolae Crepcia: între iarnă și somn 
Editura Călăuza, 1998

(înger înfrânt, p. 41). Poate că 
poezia lui Crepcia suferă de o 
oarecare sobrietate, însă acest 
lucru nu adumbrește filonul crea
ției autentice pe care el îl exploa
tează cu rigurozitate știind că 
investiția sa sufletească va fi 
recompensată de aurul poeziei. 
Pentru că, spune poetul: "Mari 
herghelii de cai noaptea/ Mă cu
treieră prin sânge/ Acolo unde 
nenăscut poemul/ Se zbate și țipă 
și plânge//" (Unde nenăscut, 
poemul, p. 72),'prevestind exte
riorizarea unei tristeți iremediabile 
(nici într-un caz topârceniană)

Franța cu câțiva ani în urmă, volu
mul a văzut lumina tiparului româ
nesc doar anul trecut, la Editura 
Fundației Culturale Române, în tra
ducerea Lilianei Șomfelean.

ALAIN VUILLEMIN nu este 
însă tocmai un străin nici pentru

Inedită lansare de carte la Deva
România, nici pentru municipiul 
nostru. De altfel, prezența la Deva 
i se datorează Asociației de 
schimburi culturale FRADEV, al 
cărei invitat, apoi prieten și susți
nător moral a fost încă din primii 
ani ai existenței asociației, după 
cum precizau Maria Basarab, E- 
caterina Grun și Gabriela Marcu, 
membre FRADEV. Iar în România 
autorul francez s-a aflat pentru 
prima dată în 1978 (ca profesor la 
cursurile de vară destinate profe
sorilor de franceză), prilej cu ca
re realiza și o documentare pen
tru lucrarea sa de doctorat. Refe- 
rindu-se la principalele direcții ale 
preocupărilor lui ALAIN 
VUILLEMIN - cercetări în domeniul 
literaturii comparate (respectiv 
chiar tema dictatorului) corelate

Munteanu, atât de apropiată de 
elevi, de promovarea actului ar
tistic în rândul acestora.

Eforturilor organizatorice li s- 
a adăugat sprijinul unor sponsori 
locali, între care menționăm pe: 
Incomex S.R.L., Ciquita Exim SRL, 
Notariatul de Stat, Fagu-Reitz 
SRL, Moldena, Cooperativa de 
Credit, Mercurean SRL, Cosana, 
Emma Boutique, Buchet Trans 
SRL cărora li s-a alăturat ziarul 
județean " Cuvântul liber" care a 
sprijinit nu numai popularizând 
manifestarea, ci și financiar.

în finala de săptămâna tre
cută, pe scena Casei de Cultură 

căreia nimeni și nimic nu i se poa
te opune și pe care el o justifică: 
"Ieșeam în lume de mână cu tris
tețea/ Voi mă-ntrebați mereu de 
ce-s mahmur/ Dar nu am stat cu 
vodcă noaptea-ntreagă/ Ci cu du
rerea lui Rimbaud Artur"// (Cop. 
IV). Interesant și bine este să nu 
avem de-a face cu lamentări sau 
alunecări spre zone excesiv- 
sentimentale, sau melancolico- 

siropoase - cum întâlnim în atâtea 
cazuri -, ci suntem întâmpinați cu 
un fel de resemnare mai degrabă 
garnisită cu un oarecare procent 
de revoltă decât cu pesimism de 
sorginte clasică: "Rostim un imn 
dar mi-e amară gura/ Și ni se a- 
dâncește în piept arsura/ Și-n 
ochii lumii se încruntă ura// Din 
noaptea asta ce nu se mai deșiră/ 
Crezând în viață și în nemurire/ 
Noi tragem veacul înspre mai iu
bire"// (Din noaptea asta, p. 77); 
sau și mai elocvent: "în lanul de 
grâu ciocârlii se revoltă/ Sângele- 
n mine și el se revoltă/ Se revoltă 

cu cele din informatică - Maria 
Țenchea, de la Universitatea de 
Vest din Timișoara, menționa, de 
asemenea, colaborarea dintre 
instituția timișoreană șl Univer
sitatea Artois, sub aspectele a- 
mintite.

Unul din roadele acestei labo
rioase cercetări este și cartea 
lansată la Deva, la care și tradu
cerea a fost o adevărată aven
tură, așa cum mărturisea traducă
toarea Liliana Șomfelean, profe
sor la Centrul cultural francez din 
Cluj. "Dictatorul sau Dumnezeul 
trucat" descrie lenta instaurare în 
literatura modernă, la frontierele 
dintre istorie, mit și roman, a unei 
figuri arhetipale a dictatorului, a 
cărui natură ambiguă a fost multă 
vreme necunoscută, precizează 
redactorul volumului în finalul său.

Cât despre semnificația a- 
cestui moment, ALAIN VUILLEMIN 
declara că "dacă propria carte 
poate să devină un punct de ple
care pentru noi reflecții, pentru noi 
întrebări, aceasta este cea mai 

Festivalul-concurs "Lele de la 
Orâstie"*

nazial și liceu, care au abordat 
un repertoriu ales cu grijă, cu 
respect pentru cântecul popular 
autentic din această zonă, mani
festarea în sine urmărind pro
movarea cântecului popular în 
rândul celor mai tineri interpreți. 
Acompaniamentul a fost asigurat 
de o orchestră dirijată de învă- 

cântecul într-un scâncet topit/ De 
atâta noapte scursă pe cuțit// Se 
revoltă poemul împotriva durerii/ 
Lumina-i închistată sub carapa
cea tăcerii/ Se revoltă sărutul/ 
Buzele tale nu-s leac/ Prea multă 
noapte-i strânsă-n acest veac"// 
(Prea multă noapte, p. 37) - una 
dintre cele mai realizate poezii ale 
volumului. în ceea ce privește 
latura strict sentimentală a poeziei 
lui Nicolae Crepcia, aici lucrurile 
se complică, mesajul transmis de
venind amplu, cu ramificații neaș
teptate: "E frig iubito în iubire/ Și 
înghețat ca-n miez de iarnă/ Pe 
firava-mi alcătuire/ Zăpezile în
cep să cearnă"// (Și de ce-i frig, 
p. 30); dar și "Sunt toreador și iau 
luna de coame/ Și o răstorn iubirii 
la picioare/ Săgețile le am de la 
Orfeu/ Unde se-nfig răfeare-n 
rană floare"// (Toreador, p. 71); și 
încă: "în templul cuvântului te-ai 
aflat/ Dulce minune amară/ Te-am 
strigat, te-am strigat vinovat,/ Tu 
erai un țipăt de seară."// (Erai 
lângă mine, p.21 ) etc., etc. între 
iarnă șl somn este, cred eu, 
unul dintre cele mai interesante 
volume de poezii dintr-ale poeților 
hunedoreni.

Dumitru HURUBĂ

frumoasă recompensă pentru 
autor, dincolo de cele 
academice..."

începută în 1973, această 
"aventură intelectuală" nu este 
complet terminată, urmând tra
ducerea cărții în limba maghiară 
(după cele în portugheză și în 
bulgară), intenționându-se apoi 
ca ea să poată fi citită pe Internet.

"Pe întreg pământul, în a- 
ceste vremuri de întuneric, le
gea lumii este violența, afirmă 
autorul în introducerea cărții. 
Pretutindeni, noi dictatori, noi 
salvatori, toți providențiali, apar 
mereu pentru a pune mâna pe 
putere, pentru a domina eveni
mentele și a restabili o ordine 
care pare amenințată. Condu
cători sau profeți, acești noi 
stăpâni ai oamenilor, marcați de 
destin, aureolați de un nimb mis
terios și înzestrați cu o putere 
de atracție extraordinară, "pu
terea carismatică”, triumfă a- 
supra răului, fac ordine în haos, 
anunță izbăvirea. Dictatorii devin 
principiul ultim al istoriei."

A consemnat 
Georgeta BfRLA

soliști Mariana Anghel, Ionel 
Coza (taragot), loan Urs și renu- 
miții violoniști din Căstău.

în juriu s-au aflat: prof. 
Gheorghe Bercea - președinte, 
prof. Maria Pascu, prof. Eli An- 
drone, prof. Silvia Munteanu, 
prof. Mircea Roșu (directorul 
Școlii Generale Nr. 2 Orăștie, di

JOCUtDEA GĂtĂRMA
Vom călători într-un balon
Până în luna de miere a lui Tuthankamon.

Regele lingurilor va cânta lângă noi 
Muzica sferelor se va auzi din castron.

Atunci ne vom strânge în brațe
Uitând de bun-simț, de respect și de Platon

Căci Domnul se va îndura și de noi 
Distrugând al norilor negru plafon.

Va rămâne numai cortina
Ca amintire că mulți au cântat la modul afon.

Ciprian NICKEL

(fâBAMZARE
Acest infern vegetal care cuprinde casa încă 
înecată în lumina lămpii din ochii uimiți ai copilăriei 
și-acest țârâit de greieri în încheieturile ierbii 
îmi amintesc de vremea când aripi făclii de flutur aveam.

Salcâmul e-nalt cât iubirea de libertate și pace, 
florile sale albe pe cer ca florile de gheață pe geam, 
chiar mărăcinii care m-au învățat să nu-mi port tălpile goale, 
mâ-ntreabă de gândul ascuns în inima-mi de bitum.

Străină îmi e fața tristă a muțeniei și nu cunosc ura 
ci numai paradisul din glasul privighetorii, vrerii mulțimii.

Marsupiale orașele aleargă cu noi în pajiștea copilăriei 
și urși de metal trântesc vegetalul și-nalță civilizația 
așa cum viața se ia la trântă cu împărăția nisipului 
ca să lumineze diamantul în inima stelei de abanos.

Constantin GHEORGHE - NAiDiN

- despre talent -
"Cu oricât de puțin talent, un 

scriitor poate face o operă pro
fitabilă. Dacă nu e sincer, chiar ari
pile geniului nu-l pot ridica un metru 
de la pământ'.
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"Cine nu are talent poate să 
urmeze oricât condițiile unui pre
supus frumos obiectiv, el nu 
putea crea".

"Vocația este vocație și 
poți cere de la un om darul 
care n-a fost născut".

nu
cu

"Talentul nu e o profesiune".

"Condiția preliminară a pro
cesului artistic e talentul".

rectorul festivalului); prof. Silvia 
Mărginean, cu participarea ex
cepțională a solistei Mariana 
Anghel.

Celor mai buni interpreți li s- 
au oferit premii și diplome, lată 
care a fost clasamentul final al 
Festivalului-concurs "Lele de la 
Orăștie", deschis interpreților de 
muzică populară elevi: Ciclul 
primar: Premiul I - Monica Cio- 
ran (Școala Gen. Nr. 2); Premiul II 
- Lucian Laurențiu Joia (Școala 
Gen. Nr. 1); Premiul III - surorile 
Isaura și Amalia Mosica (Școala 
Gen.Nr. 2 Orăștie).

Ciclul gimnazial: Premiul I -

UlEiCU.
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"Talent este abilitatea de a-ți 
ascunde talentul acolo unde es
te nevoie".

"Oamenii de talent profund își 
desăvârșesc mereu opera și-și 
dau seama de deficiențele ei".

"Un scriitor nu e un profe
sionist. El se naște cu talentul și 
scrie bine în ciuda oricărei de
finiții".

"Când zic artă mă gândesc 
la talentul de a stârni contem
plații în jurul faptului, de a pro
iecta ziua în eternitate".

Selecție de Hie LEAHU

Sanda Lavinia Blaga (Școala 
Gen. Nr.2); Premiul II - Nicoleta 
Popa (Școala Gen. Nr. 2); Premiul 
III - Laura Nicoleta Bunea (Școa
la Gen.Nr. 1 Orăștie):

Ciclul liceal: Premiul I - Va
lentin Crainic (Colegiul Pedagogic 
"Sabin Drăgoi"Deva); Premiul II - 
Sebastian Cristian Fodor (Liceul 
"Aurel Vlaicu" Orăștie); Premiul III 
- Floarea Baias (Liceul de Chimie 
Orăștie).

Premiul ziarului "Cuvântul li
ber" a fost oferit interpreților elevi 
Valentin Crainic și Cristian Fodor.

Minei BODE A
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• Schimb apartament două ca
mere, zona "Orizont", etaj 9, cu 
garsonieră. Tel. 627638, orele 18- 
19(3465)VANZARI 

CUMPĂRĂRI

Vând Peug«ot 205. 1989, 
înmatriculat, stare excepțională, 
reiat» la tel. 068/814678. după ora 
19,30.(7421)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Pierdut carnet student pe 
numele Rus Gianina. îl declar nul. 
(7420)

• Pierdut carte identitate seria B, 
nr. 134366. (7287)

. COMEMORĂRI

5 Iunie, Ziua Mondială
a Mediului

• Vând teren intravilan (eventual 
parcelat) Geoagiu Băi, pătuț pentru 
copil. Tel. 216590 (8382)

• Vindem fundație pentru 
construcții plus teren pentru curte 
și grădină. Informații Hațeg, str. 
Decebal, nr. 26, familia Delin. Tel. 
777350 firmă și 770933, acasă. 
(7285)

• Vând garsonieră, îmbunătățită 
și mobilă, preț negociabil. Deva, Al. 
Plopilor, Dacia, bl. G.2, etaj 3, ap. 47 
(8394)

• Vând garsonieră Zamfirescu, 
etaj 4,47.000.000 negociabil. Tel. 
225574,092367690(8392)

• Vând urgent apartament 2 
camere, confort 1, semidecomandat, 
str. Zamfirescu. Tel. 220745 (8393)

• Vând apartament Geoagiu Băi. 
Tel. 094527712 (8395)

• Vând apartament 2 camere. Tel. 
626723, după ora 20 (8396)

• Vând două apartamente - unul 
Micro, etaj 1, unul Gojdu, parter, cu 
îmbunătățiri. Tel. 622937 (9397)

• Vând 2 apartamente a 2 
camere. Informații Cartier Dacia, 
bl.18, sell, ap.22, Deva (8202)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandat, etaj 1, str, Liliacului, preț 
negociabil, sau schimb cu două 
camere plus diferență. Tel. 221487 
(8252)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, str. Bălcescu, bl. 13, ap.1, 
vizibil sâmbătă 6 iunie, după ora 17. 
Tel. 092249528 (8260)

• Cumpăr apartament 3 camere 
și garaj, sau casă. Tel. 223236. 
213351 (8260)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate, zona Mărăști. In
formații tel. 626085 (8121)

• Vând apartament 2 camere, 
parter, posibilități privatizare, central, 
tel. 233312 (8147)

• Vând (schimb) apartament 4 
camere, et.1, garaj+boxă. Tel. 212073 
sau 623863.

• Vând tractor U 651, stare 
foarte bună și plug. Corn. Soimuș, nr. 
80, tel. 668182, după ora 16 (7078)

• Vând motocicletă Jawa 175 
cm c, cu piese de rezervă. Tel. 
092724435,226644 (3466)

• Vând Toyota Corola, an fabri
cație 1987, capacitate cilindrică 1,3, 
benzină, stare bună, preț negociabil, 
5000 DM. Tel. 730007 (8368)

• Vând Fiat Ritmo 75 S neînma
triculat, an fabricație 1985, stare 
foarte bună, preț 1500 DM, nego
ciabil. Călan, str. 1 Mai, bl.2, ap.12 
(8252)

• Vând BMW 520, an de fabricație 
90, Ford Tranzit Diesel, înmatriculat, 
talon Mercedes D 306. Tel. 223442 
(8254)

• Vând Mobra 50, stare bună de 
funcționare. Tel. 731583, seara. 
(7284)

•Vând Dacia 1310 Break, 1995 
și țiglă solzi. Tel. 241167. (7914)

• Vând Ford Granada 2,3,1500 
DM, negociabil sau talon. Tel. 241094 
(7916)

• Vând două Ifarobur Diesel, 3,5 
tone, 25 mc, 7777 DM, negociabil, 
tel. 054/242580 (7918)

PUBLICITATE

E.EBGK"

• Vând două tractoare româ
nești, în stare bună de funcționare. 
Informații 054/723123 Hunedoara, 
după ora 16. (7416)

• Vând serviciu de masă 
pentru 6 persoane,fumuriu, deo
sebit, din sticlă termorezistentă, 
compus din câte: 6 farfurii adânci, 
late, mici, 6 castronele, 6 pahare, 6 
căni cafea cu farfurioare,castron 
supă,platou friptură, preț 450.000 
negociabil.Tel. 215729, orele 16- 
20. (8384)

• Vând găini ouătoare Rosso, 
40.000 lei/buc. Tel. 233059, 094/ 
503267 (8387)

• Vând mașină de înghețată. Tel. 
730007 (8389)

• Vând 100 oi lapte, 65 berbecuți, 
20 of sterpe, 500 kg. brânză oi - en 
gros, preț negociabil. Tel. 225621, 
622754, orele 18-22 (8390)

• Vând mobilă bucătărie și cal
culator HC91 cu monitor. Tel. 621277.

• Vând urgent mobilier, stare 
bună: dormitoare, bucătărie, cana
pea cu fotolii, dulapuri, mobilă 
combinată și de tineret, bibliotecă, 
etc., la prețuri accesibile. Tel. 220745 
(8393)

• Vând televizoare color second 
hand, en gros, la cele mai mici prețuri. 
Tel. 094/575235 (8255)

• Vând aur dentar.Orăștie tel. 
241128 (8398)

• Vând la jumătate din prețul de 
catalog orgă profesională Casio, 
nouă. Tel. 224345 (8258)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace. 
01/6376273, 092/342628, 092/ 
342629 (OP).

• Vând oțel-beton 6,8, 10,12. 
Tel. 213637.(8067).

• Vând restaurant-bar Motel 
Vața Băi, suprafață 318mp, apă, 
curent trifazic. Informații tel. 056/ 
195151 sau 094857223(8105)

• Vând orice telecomandă pentru 
televizor (90 000 lei), video, satelit. 
092/368868. (OP)

• Vând tirgent cuptor de pati
serie, mașină de înghețată și casă

■ cu grădină. Tel. 711955,092/356273 
(7411)

• Vând societate comercială, 
Orăștie, tel. 242119 (7917)

• Vând mixer 12 canale, tobe 
electronice Vermona, 6 canale, De
lay Monttarbo civele Amatic, boxă 
bas 150 W, tel. 242329 (7919)

• Vând plug trei brazde, remorcă 
auto, 8 tone. Tel. 713770 (7418)

BANCOREX
BANCA ROMANA DI COMIRȚ IXTEWOfl IA

a ÎNCHIRIERI

• Cedez spațiu comercial închiriat, 
Deva, zona Progresului, preț 
19.000.000 lei, negociabil. Tel. 215169 
(8357)

• Cu nemărginită durere su
fletească comemorăm la 8 iunie 
împlinirea a trei ani de la despărțirea 
de bunul nostru soț, tată, socru și 
bunic

OFERTE DE * 
SERVICII

•_S.C.”Miraj" SA București, firmă 
cu tradiție în producerea și comer
cializarea de produse cosmetice 
și parfumerie, angajează repre
zentanți de vânzări zonali în județul 
Hunedoara. Informații suplimentare 
și CV la tel/fax:01/3220990 sau la 
tel. 01/3211214/107,108. (OP)

• Stațiunea de Cercetări Silvice 
Simeria, cu sediul în str. Biscaria, nr. 
1, tel. 261254 angajează muncitori 
zilieri pentru lucrări silvice ]n 
pepiniera Lunca Dobrii. Relații 
suplimentare la sediul stațiunii. 
(8149)

• Efectuez transport auto 1 t/m 
preț convenabil. Tel. 216483,092/ 
712716(8386)

ing.REDL ANDREI PAUL
Timpul nu va așterne niciodată 

uitarea în inimile noastre. 
Dumnezeu să-l odihnească I Fa
milia (8378)

• Se împlinesc trei ani de când 
draga noastră

MARIA IRIMIE
ne-a părăsit pentru totdeauna. Nu 
te vom uita niciodată! Dumnezeu să 
o odihnească. Cristi și familia (8257)

• Cu adâncă și nemărginită 
durere fiica Doina, nepotul Flavius 
și ginerele Nicolae anunță că au 
trecut 6 săptămâni de când 
scumpa noastră mamă și bunică

MARIA LUPU

• Primăria comunei Lunca 
Cernii așteaptă oferte în vederea 
asigurării transportului de călători 
pe ruta Hunedoara, Lunca Cernii. 
(7417)

s-a stins din viață. Flori și lacrimi 
vom așterne pe mormântul tău. 
Parastasul de pomenire sâmbătă, 
ora 12,30, la Cimitirul Eroilor,iar 
masa la ora 14 la Restaurantul 
Cocoșul de Aur Deva. (8251)

Decretarea de către Orga
nizația Națiunilor Unite a zilei de 5 
iunie ca Ziua Mondială a Mediului 
este o recunoaștere a însem
nătății problemelor de mediu, în 
context cu resursele limitate ale 
omenirii și cu dezvoltarea du
rabilă.

începutul problematicilor le
gate de mediu este marcat în anul 
1972, când Clubul de la Roma își 
publica raportul său alarmant 
privind creșterea populației, dez
voltarea industrială și a poluării, 
în context cu resursele de ma
terii prime și materiale destul- de 
limitate.

S-a conturat o nouă strate
gie și s-a extins cercetarea în 
domeniul cunoașterii și protejării 
mediului ambiant.

Forțe importante ale cerce
tării au fost mobilizate pentru a 
oferi soluții tehnice, științifice, 
economice în vederea promovării 
unor importante convenții care 
sunt: Convenția pentru modificări 
climatice, pentru conservarea 
biodiversității, pentru protecția 
mediului marin, pentru protecția 
stratului de ozon, pentru trans
portul peste frontiere al deșe
urilor periculoase etc.

Posibila semnare a unor 
convenții cu ocazia Conferinței 
Mondiale pentru Mediu și Dez
voltare de la Rio de Janeiro din 
iunie 1992 a impus soluții pentru 
rezolvarea unor ample probleme 
de protecția mediului cum sunt:

E reducerea emisiilor ga
zoase de sulf, cu cel puțin 30% 
până în anul 1993;

S- reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon cu cel puțin 
20% până în anul 2005;

E reducerea emisiilor ga
zoase de oxizi de azot;

E protecția și gospodări
rea apelor de suprafață, marine 
și subterane;

|x| combaterea efectelor 
creșterii nivelului oceanului pla
netar ca urmare a modificărilor 
climatice;

E protecția, refacerea și 
gestionarea rațională a solurilor;

E conservarea funcțiilor 
ecosistemului forestier prin păs
trarea stabilității principalelor 
cicluri biogeochimice;

E protecția florei, faunei și 
habitatului acestora;

E gestionarea deșeurilor;
E reducerea efectelor 

negative ale substanțelor chi
mice, toxice și periculoase asu
pra mediului;

E reducerea riscurilor și 
efectelor datorate producerii și 
utilizării energiei etc.

Conferința Mondială de la Rio 
de Janeiro a pus bazele accep
tării la nivel mondial a conceptului 
de dezvoltare durabilă.

Amplele probleme legate de 
protecția mediului analizate și fun
damentate științific demonstrează 
faptul că omenirea este pregătită 
pentru a ajuta natura, poluarea 
devenind, alături de resurse, prin
cipala restricție a dezvoltării eco
nomice în perspectivă.

Ing. BARABAS Georgeta 
director APM Deva

• Cooperativă de consum Cris- 
cior vă invită la o seară cooperatistă, 
de neuitat, organizată la "Hanul 
Cerbu"din Podele, luni 08.06.1998, 
ora 19, cu solistul bănățean Liviu 
Mateș. Intrarea gratuită. (7522)

DIGITAȚII

• Conducerea Direcției Sanitare 
Veterinare Hunedoara mulțumește 
Prefecturii Județului Hunedoara, 
personal domnului prefect Pompiliu 
Budulan și domnului Marius 
Surgent - președintele Filialei 
PSDR din județul Hunedoara pentru 
sprijinul acordat la greaua pierdere 
pricinuită de decesul celui care a 
fost

PRIMARIA HALMAGIU

• Primăria comunei Orăștioara de 
Sus scoate la licitație Proiectul 
planului urbanistic general al 
comunei și un teren în suprafață de 
1000 mp, în localitatea Grădiștea de 
Munte. Documentația se găsește la 
sediul primăriei. (MP)

dr. IOSIF COCOȘ
director al Direcției Sanitare 
Veterinare Hunedoara. (8400)

JUDEȚUL ARAD 
primește cereri pentru angajare la 

Fabrica de confecții "Tita Grup" 
(fosta UTA).

Informații marți, până sâmbătă, între 
orele 9-13, telefon 102.

PIERDER]

• Pierdut certificat acționar pe 
numele Burdea Dragosin. îl declar 
nul. (7419)

• Conducerea Direcției Sanitare 
Veterinare Hunedoara mulțumește 
tuturor colegilor și colaboratorilor 
care ne-au ajutat și au fost alături 
de noi pentru a conduce pe ultimul 
drum pe cel care a fost

dr. IOSIF COCOȘ
director al Direcției Sanitare 
Veterinare Hunedoara. (8400)

x PRODIMPEX MADONA s.r.l. ORASTIE
produce și comercializează

Concentrate pentru băuturi răcoritoare
«r cu zahăr: s.u. 65°-vrac. st. 1/21, PET 1/21
r cu îndulcitori: doze sigilate 42.000 

pentru 1081 băutură finită (un tanc) lei/doză 
I__________________________________

Str. Morii, nr. 30, tel/fax: 054/241167
băuturi răcoritoare: 0.2501- 0.51 -1.51 (PET).

Societatea Comercială "Sarmintex” S.A.

SUCURSALA ALBA IULIA
Tribunalul Deva vinde la licitație publica 

în datele de 12.06.1998, ora 10 st 
15.06.1998, ora 12, următoarele bunuri: 

J produse alimentare și industriale; 
✓ animale;
■S televizoare, casă de marcat, vi

deo, combină muzicală, mese biliard, 
aparatură pentru televiziune, strung.

Informații se pot obține la sediul Tri
bunalului Deva, tel: 054/211574, precum 
și la Sucursala BANCOREX - Alba, tel: 
058/811433.

Adjudecarea la licitație se face cu cla
uza "văzut și plăcut". Prețurile nu includ 
TVA.

Deva (fosta ICRTI)
Str. Apuseni, nr.l

începând cu 1 iunie, depozitul societății s-a transformat într-un complex 
comercial în care se vând produse en gros și en detaile - la același preț, 
aceasta presupunând o reducere a prețului cu amănuntul de peste 
20 la sută.

Se găsesc aici cu preponderență mărfuri textile - încălțăminte, într-un sortiment 
diversificat, aduse de la producători interni consacrați, precum și produse cosmetice 
și mobilier, oferite de firme a căror activitate se desfășoară pe aceeași platformă.

în complexul societății se comercializează și mărfuri confiscate de către 
organele financiare de control, la prețuri deosebit de mici.

în domeniul confecții - tricotaje - țesături - mercerie - încălțăminte, societatea 
este unicul angrosist din județ care oferă, într-o gamă variată, aceste produse 
■pentru toate sezoanele.

Pjin spațiul comercial al societății sunt desfăcute și articole de strictă nece
sitate - accesorii și furnituri pentru micii meseriași, articole mărunte de mercerie 
- pe care nu le aprovizionează nici o altă societate.

Vreți să faceți economii? Aprovizioimți-vă de la acest complex comercial. Este 
deschis de lunipână vineri intre orele 7.30-15.00. iar sâmbăta între 8,00-13,00.

Informații suplimentare la telefoanele 221093 și 223320.



CREDtTBAMC OEVA
vinde la licitație publică ce va avea loc în 

data de 09.06.1998, ora 10,00, la judecătoria 
Orăștie, birou executori judecătorești, 

următoarele bunuri:
E> casă cu două nivele situată în corn. Turdaș, 
nr. 63, 918 mp, preț de pornire 100.000.000 lei; 
E> teren intravilan (fost CAP) 6.000 mp situat 
în Dâncu Mic, preț de pornire 30.000.000 lei.

Informații suplimentare la telefon 211853 sau la 
sediul băncii din Deva, b-dul Decebal, bl. 8.

ESTE TIMPUL SĂ VĂ REZERVAȚI 
LOCURI ÎN CONCEDIU!

AGENȚIA DE TURISM SPRINGTIME
Vă invită în GRECIA, într-un program de 10 zile, care 

cuprinde transport cu autocarul, cazare, mic dejun și cină.
Pe timpul sejurului veți beneficia, gratuit, de plajă 

privată, hidrobicicletă, șezlonguri, umbreluțe și alte 
mijloace de agrement.
Bd. 1 Decembrie, nr. 14 
2700 Deva - România
Tel.219284; 094.812.401 
springtime@recep.rocknet.ro

în perioada 13 - 20 iunie 
puteți beneficia de un 
preț promotional:

1.500.000 lei

- <oll3f(s
O lume lâwndemâna ta

U proiectare pagini WEB: >
# e-mail;
X telnet / ftp;- |||%-
> servicii tehnice și comerciale;
« dealer T OPTIMA. RISO, CDMPAREX. INH0TEC

de ani de experiență sunt garanția 
calității serviciilor noastre.

0 CU NOI PE AUTOSTRĂZILE INFORMAȚIEI!

uas ir t

Tel: 054/213357, 214)21 ' ■
http://www.ilruc.ro
e-mail: deva9deva.iiruc.ro

ir Aveți nevoie de cherestea, parchet, placaj, 
PAL și PIT melaminat, panel, ciment, var, 

geam tras și ornament, de orice tip de 
hârtie sau produse din hârtie?

Sursa este COMAT Deva 8.A. 1 
Relații la tel: 054/233137 sau la sediul 
firmei din Deva, str. Depozitelor, nr.5.

Rețineți: Alegând COMAT Deva8.A. - 
alegeți partenerul ideal!

V ------- 2
AUTOCOLANTE PUBLICITARE 
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS ! 

RAPORT PREȚ > EFECT INCREDIBIL I 
K-țJUU'il CONCEPȚIE GRAFICĂ

TIRPITZ^Wfflgm^
H FIRME LUMINOASE
Q PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

[3 PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE 

£3 TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

i

OFERTA
EXCEPȚIONALĂ

DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PENTRU PRODUSELE 
COMPANIEI

KOBER ROLAC
PIATRA NEAMȚ

LA PREȚ DE PRODUCĂTOR
»

VOPSELE
Tâmplărie: EMALUX
Metal EMAIL
DIVERSITATE DE CULORI

- Lac de parchet
- Grund metal și lemn
- Nitrolacuri și diluanți
- Vopsele lavabile

S.C. "TERMOREP" S.A.
cu sediul în Hunedoara, str. Ștefan cel Mare, nr. 1,

organizează
licitație publică deschisă cu strigare conform prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, și Normelor metodologice privind 
privatizarea societăților comerciale și vânzarea de active, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 55/ 
1998, pentru vânzarea cu plata integrală a următorului activ:

Denumirea 
activului

Obiectul de activitate Adresa activului

Tg. Mureș, str. Depozitelor nr.58

Prețul de pornire 
(mii lei)

3.879.595,5

VI LE OFERĂ
5.C. Tlma Comexim Deva prin

Magazinele VALENTIN
1. Zona Casei de Cultură
2. Str. Libertății, bl. Dl, parter (zona gării) 

Pentru vânzări en-gros asigurăm transport gratuit!
Vă stăm la dispoziție zilnic între orele 8 -19 și 

sâmbăta între orele 9 -13. Telefon: 054 - 216160.

FABRICA DE PRODUSE ELECTRONICE
S.C. "PANASOUND" SRL

Bazo Tg. Mureș Producție industrială
La prețul de adjudecure se adaugă TVA suportată de către cumpărător.
Licitația va avea loc în data de 29.06.1998, ora 10.00, la sediul SC Termorep SA Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 07.07.1998, ora 10,00, la sediul SC Termorep SA Hunedoara.
Dosarul de prezentare a activului poate fi procurat, contra cost (427.000 lei), zilnic, de la sediul 

societății comerciale, între orele 8,00-14,00.
Alte relații privind activul ce urmează a fi vândut se pot obține la tel. 054/712050, ec. Roman 

Gabriela.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății, până în data de 

29.06.1998, ora 9,00, documentele prevâzute de legislația în vigoare, precum și dovada achitării 
contravalorii dosarului de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul nr. 251100907900114, deschis 
la B.R.D. Hunedoara sau în contul nr. 251102000116420003, deschis la Bankcoop Hunedoara, taxa 
de participare de 15.000.000 lei și vor face dovada consemnării la dispoziția societății comerciale 
vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației adică 116.387.865 lei.

Valoarea terenului aferent activului este indusă în prețul de pornire a licitației.

Timisoara, str Mircea cel Bătrân, nr.4, 
tel: 056/183558; 124550; 125035; fax: 056/183558; 125035.

'S’’» ■ ft • ■ »' »»»ft

Produce și comercializează din stoc sau Io comandă: 
® combine muzicale cu CD ® combine muzicale normale 
® dublu radiocasetofoane ® amplificatoare ® VCD (video 

CD Player) ® walkman-uri ® telefoane cu emițător. 
Preț de producător!

Condiții de calitate și garanție asigurate!

"PHimUTlII. LlHS’Q"

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂLA PREȚUL DE FABRICAȚIE : 
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere 
Lămpi cu lumină mixtă (cu autoaprindere)
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric TDmgsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene 
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pentru tavane false, aplice 
Corpuri iluminat hale industriale

Consiliul de administrație, 
Sing, loan Ferdes, 
Ec. loan Croitoru, 
Ing. Bogdan Popescu

îRAWlO!

Asigurăm transportul cu livrare imediată

Turneul 
Final 
Quasar

magazinele Quasar oferă acum câte un aparat de radio Grundig 
pentru FIECARE televizor cumpâratlll

mailto:springtime@recep.rocknet.ro
http://www.ilruc.ro
deva9deva.iiruc.ro
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Debut editorial
lblb€iredliituiil mn imecamiisimuil 

ecoroimiieii die piaitar’
"Insuficiența cunoștințelor 

adecvate economiei de piață 
motivează nevoia de a aborda o 
lucrare care să trateze siste
matic o serie de probleme 
teoretice și practice legate de 
sistemul de creditare și nece
sitatea modernizării acestuia".

Plecând de la asemenea 
considerații, dl Alexandru Burtea, 
doctor în economie, autor a 
numeroase lucrări și comunicări 
științifice înscrise pe linia cerce
tării bancare, și-a conceput 
cartea intitulată "Creditul în 
mecanismul economiei de 
piață”, a cărei lansare a avut loc 
miercuri (3 iunie a.c.), la Galeriile 
de artă "Forma” din Deva. 
Apărută la Editura SIGMA PLUS 
(care continuă să promoveze în 
primul rând autori hunedoreni), 
lucrarea, reprezentând debutul 
editorial al dr-lui Alexandru 
Burtea, "își propune să dezvolte, 
atât sub aspect teoretic, cât și 
practic, funcționalitatea unei părți 
de maximă importanță a meca
nismului complex al economiei

de piață", respectiv “rolul pe 
care creditarea în cffeneral și 
cea bancară în special îl au 
într-o economie de piață”, după 
cum se arată în Cuvântul 
autorului.

Evenimentul lansării 
acestei cărți a reunit oficialități 
locale, colegi și invitați ai 
autorului, prefectul Pompiliu 
Budulan, primarul Mircia 
Muntean, Virgil Anastasiu - 
vicepreședinte al Bursei de 
Valori din București și Florin 
Bușe - decanul Facultății de 
Științe a Universității Petroșani, 
apreciind în mod public 
utilitatea și oportunitatea 
apariției unei asemenea lucrări. 
O carte pe care autorul o 
adresează deopotrivă studen
ților din învățământul economic 
superior, specialiștilor din bănci 
și întreprinderi, având ca 
principiu creșterea eficienței 
instituțiilor bancare și a 
agenților economici.

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

Pacostea algoritmului
(Urmare din pag. 1)

ori, cum deseori se proclamă 
patetic, cu pieptul umflat de pa
triotism simulat, „interesele 
naționale”. Toate argumentele 
tehnice, logic ori de bun simț, 
probitatea morală, competența, 
profesionalismul nu fac doi bani 
când e vorba de respectarea 
algoritmului. Când prin acest 
sistem ajunge totuși în funcție 
un om onest, el trebuie să 
respecte regula jocului și, în 
primul rând pe cea mai severă 
dintre toate, aceea a tăcerii. 
Dacă se apucă să dea în vileag 
ceea ce vede în jurul său, 
punând în pericol întregul 
sistem de complicități, e scos 
urgent din joc: cazul Valerian 
Stan. Când altul, ajuns tot prin 
„algoritm” într-o funcție 
cardinală, vrea să-și ia rolul în 
serios și chiar pornește o 
reformă radicală începând de la 
.vârf, adică de acolo de unde tot 
românul știe că se împute 
peștele, se iscă o adevărată 
furtună și omul e amenințat cu 
datul afară: cazul recent Radu 
Berceanu. E adevărat, Radu 
Berceanu fiind un om politic

făcut iar nu născut, e lipsit de 
tact, altfel nu se apuca de 
treabă în absența premierului 
și în ajunul propriei sale 
plecări în Canada, ci 
ăvertizându-și premierul șl 
stând pe loc spre a pre
întâmpina efectele secundare 
ale Inițiativei sale atât de 
radicale. Când fac aceste 
reflecții nu știu cum va evolua 
această inițiativă care ar trebui 
dusă până la capăt, dar toată 
tulburarea și declarațiile 
contradictorii pe care ea le-a 
produs în cercurile guver
namentale și ale coaliției sunt 
simptomatice pentru menta
litatea de profitori a guver
nanților de azi, cu nimic mai 
bună decât a guvernanților de 
ieri. Asta îmi amintește de 
butada lui Jean Cau, ziarist 
redutabil, fost comentator poli
tic la „Paris Match”: „Idioțenia 
dreptei face triumful stângii.” 
Triumf din nou oricând posibil 
și la noi, dacă guvernul actual 
nu va fi lăsat să ducă la capăt 
reforma, fiind în schimb, 
asemenea guvernului Ciorbea, 
îngenuncheat de algoritm.

AVON
AVON COSMETICS, world leader in direct selling of cosmetic and beauty 
related products is successfully expanding its operations in Romania and is 

now looking for

AREA SALES MANAGERS
located in:
Arad, Deva

Avon is already sold successfully in over 130 countries. What ate the reasons behind this success?

The Avon opportunity offered to every individual.
Cosmetics in a wide range of exciting, fashionable shades.
World famous fragrances - Skincare usj ng the very latest technology.

f-

Avon was successfully launched in Romania. This is your chance to join in our success. Can you 
recognise a new business opportunity, meet challenging sales targets and increase your customer 
base? Primarily you will do this by identifying, recruiting and training your own team of sales 
people. You will be responsible for managing the business within a specific geographical area. A 
career with Avon can become a way of life and you will need to be flexible in your attitude.

To help you to achieve success in this role, you will receive structured, initial training in the Avon 
way of selling, recruiting and motivating. You will also learn about Avon's extensive range of 
beauty products.

If you are interested in joining Avon, and are business minded, a friendly, 
outgoing lady up'to the age of 35, with good communication skills, self disciplined, 
highly motivated, enthusiastic and eager to prove yourself in a demanding sales 
environment please send your CV and a photo, mentioning the position title, not 
later than June 15, to our consultant:

Hill International Romania
P.O. Box 42-76; București; 

Tel.: 01/3125244; fax: 01/3111683.
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(Urmare din pag. /; Un primar vrea să-și vadă comuna pe harta turistică a țării
grinzi, șipci, scândură - pe grâu 
și porumb în Banat, că-i mai 
aproape de ei și acolo se 
găsesc bucate din belșug, dar 
când poți să fa din pădure doar 
5 mc... O mai fac ei, dar fiecare 
pe riscul său.

Speranța tomeștenilor a stat 
și stă în vite. La ora actuală, 
fiecărui locuitor al comunei îi 
revine aproape câte o bovină - 
1430 de locuitori la 1380 de 
bovine, dar sunt familii, a lui loan 
Melctiș din Steia, a lui Virgil Uliță 
ori a lui Florea Valeria care dețin 
până la 10 bovine. Tomeștiul este 
comuna cu cele mai multe bivolițe 
de lapte. Lapte gras, aducător de 
venituri bunicele pentru pro
prietarii de asemenea animale.

Pe unde înfloreau mește
șugurile acum bate altfel de 
vânt.

Spuneam mai sus de 
meșteșuguri, cândva înfloritoare, 
pe vatra satului. Din păcate, 
verbele legate de meșteșuguri se

conjugă astăzi la timpul trecut. 
Olarii de la Obârșa au urmași tineri 
dar acestora olăritul le pare o 
îndeletnicire grea, murdară și slab 
producătoare de venituri. Va pieri 
arta cerami . de Obârșa? Cine 
știe. Poate că tinerii se vor mai uita 
într-un târziu și către obârșiile lor și 
nu va pieri.

La Dobroț era tradițional rotă- 
ritul și dogăritul. Era. La Leauț, de 
asemenea, vatră a meșteșugurilor, 
azi-mâine nu mai ai cu cine scoate 
mortul din casă, vorba primarului.

Și totuși, poate că vremurile se 
vor uita mai bine în viitor și către 
tomeșteni. Și ei se vor întoarce cu 
fața la meșteșuguri și-și vor mai 
câștiga cu ele existența. '

Oameni sociali, tomește-'ii 
nu trăiesc în afara timpului.

Cele mai sus-zise se înscriu, 
la urma-urmei, în realitățile de azi 
ale satului hunedorean, ale satului 
românesc. Tranziția, cu bunele și 
relele ei, se reflectă și în viața de zi 
cu zi a tomeștenilor.

Un “inventar'1 al câtorva dotări 
ale populației comunei arată că se 
află acum în proprietate 15 
tractoare, 109 motocositoare, 10 
pluguri pentru tractor și 216 
pluguri cu tracțiune animală, 
precum și două combine.

Meditați puțin la existența a 
10 pluguri pentru tractor și a 263 
pluguri pentru tracțiune animală 
și veți înțelege adevărul că la 
Tomești se practică agricultura 
de subzistență.

Privatizarea în ce privește 
desfacerea mărfurilor le-a adus și 
locuitorilor satelor comunei 
Tomești posibilități sporite de a 
avea la îndemânărmărfuri utile și 
diversificate; dacă au cu ce le 
cumpăra, Aceasta satisface în 
primul rând trebuința de produse 
alimentare.

Unde-și tratează tomeștenii 
beteșugurile? Asta este o altă 
întrebare. Cei din Obârșa, Dobroț 
și Leauț merg la Baia de Criș. E 
mai accesibil pentru ei - zic. Legea

asigurărilor de sănătate cu 
opțiunea pentru un generalist, 
rriedic de familie, lucrează”și aici, 
deși populația e puțin derutată. Unii 
se află mai aproape de instituțiile 
sanitare din Baia de Criș, alții de 
cele din Vața. Opțiunea-i opțiune.

Demografic, cei care 
“pleacă" sunt mai mu Iți deGât 
cei care “vin".

Un recensământ local pe 8 ani 
al nou-născuților și decedațilotfîn 
comună, arată că au venit pe lume 
în acest interval de timp 99 de copii 
și au decedat 217 persoane. Spre 
ce se îndreaptă demografia comu
nei nu e greu de ghicit. De altfel 
populația școlară e un barometru 
sigural mișcării demografice. Sunt 
în comună școli care funcționează 
cu 10 elevi. Nădejdea schimbării 
balanței e la Dumnezeu, căci 
guvernanții și oamenii politici par 
să fi uitat de Satul românesc

“Visez la ziua când To
meștiul va fi pe hărțile turistice 
ale țării."

“Haideți la o plimbare până la 
Obârșa” - he ihvltâ primărul 
Tdrrieștiului. Răspundem prompt.

Străbatem succesiv drum de 
asfalt, drum pietruit drum abia de 
curând “croit” de buldozer. 
Primarul ne conduce către 
înălțimile Obârșei și ne arată în 
depărtare o cruce a cărei albeață 
de marmură se profilează pe cerul 
albăstrui al amiezii. Spre acolo 
mergem. “Am ridicat, zice 
primarul, pe cel mai mare platou 
din vecinătatea satului Obârșa o 
troiță pentru pacea, sănătatea și 
fericirea locuitorilor satului 
Obârșa. Cu contribuția bănească 
și în muncă a locuitorilor acestui 
sat am ridicat-o fără nici un ban 
public, cu sprijinul dezinteresat al 
unor agenți economici. Pe al 
altora îl aștept.”

Urcăm. De pe platou se vede. 
ca în palmă toată depresiunea 
Zarandului. Aici aerul are 
claritatea cristalului și puritatea 
ozonului, iar împrejurimile sunt un

colț de rai. Troița ridicată de 
obârșeni, cu deosebita 
contribuție de suflet a Primăriei 
și primarului lor, te face să te 
simți aproape de munte, 
aproape de cer, aproape de 
Dumnezeu.

“De asta v-am invitat aici - 
zice primarul - să spuneți 
oamenilor ce colț de rai este 
aici. Deschizând drumul spre 
platoul dominat de această 
troiță, noi am făcut începutul. 
Visez la ziua când comuna 
Tomești va fi marcată pe hărțile 
turistice ale țării”. Să dea 
Dumnezeu, domnule primari

PS. Luni, 8 iunie, ora 12,30, 
pe platoul care domină satul 
Obârșa se va sfinți troița, prilej 
de înălțare spirituală, prilej de 
bucurie pentru toți cel care, pe 
jos sau cu mașina, se vor 
încumeta până aici. Poftiți luni, 
8 iunie, ora 12,30, la Obârșa.
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