
Azi, tricolorii 
noștri susțin 

ultima partidă 
în grupă

Meciurile din Ziua de 24 iunie 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate:

SPANIA - BULGARIA 6-1;
FRANȚA - DANEMARCA 2-1; 
AFRICA DE SUD - ARABIA 

SAUDITĂ 2-2;
PARAGUAY - NIGERIA 3-1.

susțin ultima partidă din Grupa 
G în fața reprezentativei 
Tunisiei. Partida ROMÂNIA -
TUNISIA începe la ora 22,00 și 
va fi transmisă la TVR1.

lată și restul jocurilor de 
azi:

- COLUMBIA - ANGLIA 
(ora 22,00, înregistrată, se va 
transmite la TVR2, de la ora 
24,00).

- ARGENTINA - CROAȚIA 
(ora 17,00, se transmite direct 
la TVR1).

- JAPONIA - JAMAICA. 
Partidă înregistrată și se 
transmite la ora 19,00, la TVR2. 
(S.C.)

Ziua drapelului național
Astăzi, 26 iunie, se sărbătorește Ziua drapelului național. 

Potrivit Legii 96/1998 care a oficializat acest eveniment, va fl 
marcată de către autoritățile publice și de celelalte Instituții 
publice ale statului prin organizarea unor programe și manifestări 
cultural-educative, cu caracter evocator sau științific, consacrate 
istoriei patriei, precum și prin ceremonii militare specifice, 
organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și 
ale Ministerului de Interne.

Guvernul și autoritățile administrației publice locale au stabilii 
măsurile necesare pentru ca în această zl drapelul României să 
fie arborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 75/1994 șl 
pentru buna desfășurare a acțiunilor prevăzute la art. 1, alin. 2 
dinaceastă lege.

în Capitală și în municipiile reședință de județ se vor.organiza 
ceremoniale publice de înălțare a drapelului Roriiâniei, pe baza 
normelor convenite între prefecturi, primării și comenduirile de 
garnizoană.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei drapelului național, în acest an, 
Parlamentul României se va întruni în ședință solemnă.

Corne! POENAR

Apele se retrag, grindina a 
trecut, dar pagubele râmân

!ntr-o discuție purtată cu di 
ing. Mareei Stoicovici, directorat 
Direcției Județene pentru 
agricultură și alimentație, am 
aflat că suprafețele inundate in 
județul nostru au însumat 12635 
ha. Din această suprafață mai 
mult de 10700 ha este 
reprezentată de terenuri arabile. 
Pe structură de culturi, terenurile 
respective au fost ocupate 
astfel: 2345ha cu grâu și secară; 
1238 ha cu orz și orzoaică; 172 
ha cu sfeclă de zahăr; 4661 ha cu 
porumb; 118 ha cu floarea 
soarelui; 172 ha cu sfeclă de 
zahăr; 899 ha cu cartofi; 375 ha 
cu legume; 931 ha cu plante de 
nutreț.

!n același tiinp au mai fost 
inundate și s-au înregistrat 
pagube apreciabile ia unele 
terenuri ocupate de plantații 
pomicole, precum și cu pășuni 
și fănețe naturale.

Pe lângă pierderile cauzate 
de inundații, mai sunt afectate 
de grindină suprafețe ce 
depășesc 500 ha. Terenurile în 
cauză erau cultivate în specia! 
cu grâu, orz, porumb, cartofi și 
legume.

Di director spunea că spe
cialiștii de ia centrele agricole, 
împreună cu primăriile, urmă
resc evacuarea apelor de pe 
terenurile inundate și întoc
mirea documentațiilor privind 
calamitățile naturale. (N. T.)

CONSILIUL LOCAL 
DEVA COMUNICĂ

COTIDIAN INDEPENDENT 71 APARE LA DEVA

• Ua urmare a scăderii nivelului 
râului Mureș și a retragerii apelor de 
infiltrație din lunca Mureșului au fost 
deschise stăvilarele de la dig. Ca urmare, 
canalul deversor funcționează în condiții 
normale și nu mai există pericolul întreru
perii alimentării cu apă în municipiul Deva.

Apa furnizată de stațiile Orlea și Batiz 
este de calitate bună și poate fi 
consumată.

• Cetățenii municipiului Deva și ai 
satelor aparținătoare (Archia, Bîrcea 
Mică, Cristur, Sîntuhalm) care au suferit 
pagube (distrugeri de suprafețe 
agricole) în urma ploilor torențiale din 
ultima perioadă, sunt rugați ca, până 
cel târziu marți, 30 iunie 1998, să se 
prezinte la sediul Primăriei municipiului 
Deva, camera 18 - Biroul Registru 
Agricol, între orele 7,30-15,30, cu o 
declarație pe proprie răspundere 
privind suprafețele de teren și tipurile 
de culturi distruse.

Județul 
Hunedoara LIBER
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Președinte nou 
la FC Corvinul

Ieri, în cadrul qnei 
conferințe de presă, 
organizată de conducerea 
clubului FC Corvinul 
Hunedoara, s-a anunțat 
că, începând din data de 
25 iunie '98, ca urmare a 
ieșirii la pensie a dlul 
Vasile Tătar, în funcția de 
președinte executiv al 
Clubului FC Corvinul, 
Consiliul de administrație 
l-a numit pe Octavian 
Cojocaru, fost fotbalist și 
antrenor la clubul 
hunedorean. Comunicatul 
de presă a fost semnat de 
dl Ing. Liviu Magheru, din 
partea Consiliului de 
conducere al FC Corvinul.

mentalități Libera inițiativă Digurile iși au rostul lur
Sintagma aceasta, care 

exprimă un concept 
fundamental al democrației, 
este oxigenul capitalismului. 
Arma secretă cu care el a 
învins comunismul. Și re
ciproca: anihilarea prin 
crâncenă interdicție a 
oricărei inițiative libere a 
reprezentat pentru comu
nism călcâiul lui Ahile. 
Redus exclusiv la “înțelep
ciunea” și deciziile unui 
partid unic sau ale unui dic
tator paranoic, el era sortit, 
mai curând sau mai târziu, 
pieirii. Nu ne-am dat seama 
de asta cât timp ne-am aflat 
în interiorul comunismului, 
dar lucrul a devenit cât se 
poate de limpede azi, când, 
în căutarea căii spre o 
democrație reală, constatăm 
că mentalitatea comunistă 
reziduală împiedică prin varii 
tertipuri nașterea liberei 
inițiative. Iar atunci când, 
totuși, ea reușește a se 
naște, îi pune-n roate bețele 
tembelismului birocratic. Un 
întreprinzător amărican 
aventurat cu bune intenții pe 
plaiurile mioritice mărturisea 

stupefiat că, la ei, înființarea 
unei firme durează două, cel 
mult trei ore, pe când la noi 
operația se întinde pe două, 
cel puțin trei luni. Dar eu 
cunosc întreprinzători care 
n-au reușit-o nici într-un an. 
însuși directorul Camerei 
noastre de comerț și 
industrie recunoștea exas
perat că, pentru a-și 
întemeia o firmă, întreprin
zătorul nostru - ar trebui să 
zicem temerarul nostru - are 
nevoie de 17 autorizații și 
cam tot atâtea “avize”, care 
toate costă o cantitate 
descurajantă de timp și de 
bani. Să nu ne mirăm atunci 
că românul își manifestă 
libera inițiativă numai în aria 
neagră - afaceri tenebroase, 
contrabandă, escrocherii, 
tâlhărie, crimă, viol - unde 
imaginația sa e imbatabilă, 
într-un domeniu constructiv, 
în schimb, libera sa inițiativă 
e practic imperceptibilă. 
Dovadă miile de mineri 
disponibilizați) cu un virtual 
capital în mână. Un număr 
infim dintre ei a pornit o 
afacere pe cont propriu, mai 

ales în domeniul serviciilor, 
unde totul trebuie pornit de 
la început, pentru că la 
nevoie n-ai de unde să iei 
un electrician, un tâmplar, 
un instalator, un pantofar, 
un transportator, un 
colector organizat de 
materiale refolosibile 
ș.a.m.d., care să fie 
parolist, corect, competent. 
Mi se va spune că acele 
salarii cumulate, compen
satorii, nu ajung pentru a 
iniția o afacere. Prin 
asociere și prin împrumut 
bancar ajung totuși. Chiar 
zilele acestea un post tv. 
anunța ca senzațională 
inițiativa a doi mineri 
disponibilizați din Mara
mureș care au reușit să 
deschidă o prosperă firmă 
de calculatoare puse în 
serviciul public. Și nu mai 
departe decât ziarul nostru 
publica deunăzi un 
excelent reportaj despre 
doi întreprinzători, soț și 
soție, care, pornind de la

_______ Radu C/OBANU 
________ (Continuare în pag. 8) j

Fără îndoială că efectul 
inundațiilor ar fi fost mult diminuat 
dacă exista o preocupare aparte față 
de îndiguirea suprafețelor expuse 
permanent pericolului și furiei apelor. 

■ Se știe bine că pentru dragarea unor 
cursuri de râuri, regularizare sau 
pentru îndiguiri se cer eforturi 
deosebite, vizând asigurarea cu 
fonduri bănești, cu materiale și 
utilaje. Acțiunile întreprinse în urmă 
cu două-trei decenii au avut un rol 
deosebit în prevenirea și apărarea 
de inundații a unor localități - cum 
sunt Deva, Ilia, Gelmar, Stretea și 

Mureșul u ieșit mult din matcă și la $oimuș. 
Foto: Anton SOC AC!

altele - precum și a unor însemnate 
suprafețe agricole.

Tot atât de adevărat este însă și 
faptul că de atunci s-a slăbit 
preocuparea pentru construcția de 
noi diguri. Ba mai mult, a fost 
neglijată și întreținerea celor 
construite și lăsate în administrarea 
autorităților locale, proprietarii de 
pământ din zonele respective 
arogându-și prea multe drepturi fără 
să se gândească și la consecințele 
ce le poate avea neîngrijirea digurilor. 
Ca urmare, cum s-a putut constata și 
în perioada inundațiilor ce au avut loc 

de curând, digurile au cedat sau au 
avut loc infiltrații masive de apă 
acolo unde nu au fost respectate 
niște reguli elementare de 
protecție, uneori pământul 
lucrându-se până la baza digului 
sau chiar pe dig. Din astfel de 
situații se pot trage concluzii 
folositoare, astfel încât cel puțin 
pentru viitor să nu mai avem parte 
de necazuri și de producerea unor 
pagube irecuperabile. Pe lângă 
stabilirea unor zone clare de 
protecție și a unor norme clare de 
întreținere a digurilor, nu este lipsit 
de interes nici faptul ca 
administrarea digurilor să fie făcută 
într-o concepție unitară, respectiv 
de către proprietarul apelor - Regia 
Apele Române. în același timp, 
pornind de la pagubele produse an 
de an culturilor agricole, este 
nevoie să, fie alocate fonduri pentru 
realizarea acțiunilor menite să 
asigure o protecție sigură împotriva 
inundațiilor, cât și pentru crearea 
unor fonduri speciale de rezervă și 
intervenție în caz de calamități 
naturale.

în lipsa unor astfel de măsuri și 
în situația când nici asigurări nu se 
fac pentru zonele cu risc mare de 
inundații, vom asista neputincioși la 
noi șl noi dezastre' și pagube 
produse acelorași oameni bătuți de 
soartă.

Nico/ae TÎRCOB

0 reformă dezastruoasă 
și antinațională

Recent, la Deva, a avut loc o 
conferință de presă inițiată de Comitetul 
Județean Hunedoara al PSM. Cu acest 
prilej, preotul Gheorghe Hațeganu a

sfințit noul sediu al PSM. Au fost de față 
Mihail Rudeanu, Virgil Sicoe, președinții 
filialelor județene PDSR și PS, loan 
Achim, vicepreședintele filialei PNR. A 
fost prezentată noua conducere a 
Comitetului județean, având ca 
președinte pe Gheorghe Popescu. între 
altele, în cadrul întâlnirii, s-au precizat 
următoarele chestiuni.

• Alegerile din partid au regenerat 
structurile de conducere ale organizațiilor 
atât în plan local, cât și la nivelul 
Comitetului județean.

• Noutățile Congresului al lll-lea al 
PSM au fost reliefate mai mult sau mai 
puțin obiectiv de mijloacele1 de informare 
în masă la nivel central sau local și au 
fost grupate astfel:

• în domeniul politicii de alianțe, 
fuziunea cu Partidul Socialist este un act 
care să fie făcut printr-un congres 
comun, în care ambele partide să vină cu 
propuneri proprii pentru președintele și 
prim-vicepreședinții noului partid.

• în acest sens, președintele 
executiv al P.S.M., Adrian Păunescu, are 
sarcina, din partea Comitetului Național, 
ca, împreună cu cei trei prim- 
vicepreședinți, să facă toate demersurile 
necesare pentru fuzionarea cu Partidul 
Socialist. Congresul a adoptat de 
asemenea o hotărâre în acest sens care 
a impus noii conduceri alese începerea

Valentin NEAGU
(Continuare în pag. 8) 

jS-a reluat' 
| circulația J 
| pe calea | 
! ferată I
' După scăderea nivelului I 
I apelor râului Mureș din zona I 
| Lăpușnic, unde inundațiile au | 
| afectat și calea ferată, ceea ce |
| a determinat ca circulația | 
| trenurilor să fie suspendată pe | 
| ruta Ilia-Lugoj, s-a constatat 
■ că nu mai sunt motive pentru a 
j/î menținută interdicția.
i Ca urmare, pe ruta ( 
1 respectivă s-a reluat circulația ■ 
I trenurilor.

I 
I 
!

I

Preturile n-au crescut, dar
z

vânzările au scăzut
Despre efectele inundațiilor din 

județul nostru și ale celor din jur, presa a 
relatat pe larg. Acestea le vom resimți cu 
toții, nu doar cei care au fost direct 
afectați. Am vrut să vedem dacă e/p au 
... ajuns deja în prețurile legumelor și 
fructelor, miercuri când au fost și 
Sânzieneie. Sore surprinderea noastră 

in Piața centrală din Deva
9

deși zi de sărbătoare, în piață nu era 
aglomerația întâlnită de pildă la sfârșitul 
săptămânii precedente. Deși nici 
abundența de produse nu era aceeași, 
nu se poate spune că acestea lipseau și 
nici că ele s-ar fi scumpit între timp.

- Nu se Simte o mărire a prețurilor, 
cel puțin deocamdată - afirma și dl loan 
Bonta, administratorul piețelor din Deva. 
Nici zona Olteniei, de unde vin 
producători cu roșii, ardei, varză și nidi 
agricultorii din părțile Aradului n-au fost 
afectați de calamitățile din ultima vreme 
și au menținut prețurile produselor.

Lista prețurilor, prezentă la 
administrație, coincidea în cea mai mare 
parte cu ce am găsit la tarabe. Dacă 
unele ni s-au părut rezonabile (spre 
exemplu merele autohtone, între 2-4000 
lei/kg), altele erau de-a dreptul "piperate” 
(vinetele se vindeau cu 14 sau cu 20.000 

lei kilogramul, fiind trufandale la această 
dată). Dar despre prețuri mai bine să 
prezentăm părerilă câtorva cumpărători, 
în majoritatea lor pensionare. O doamnă 
care n-a vrut să-și spună numele 
cumpărase doar un kilogram de cartofi 
mărunți cu 1500 lei. "Că nu-s bani” - 
motiva dumneaei. Și dna Minodora Călin, 
tot pensionară, credea că prețurile sunt

Viorica ROMAN, 
Estera SlNA

(Continuare în pag. 8)
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10.00 Ferestre deschise (r) 11.00 
Opera Mundi (r) 11.40 Telemondial 
12.05 Universul cunoașterii (r) 13.00 
Emisiune în limba maghiară 16.00 
Telemondial 16.25 Sunset Beach (s, ep. 
246) 17.20 Fotbal Al cincilea meci din 
optimile de finală (d) 19.25 Camera 
ascunsă 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Echipa de intervenție 
(s, ep. 152) 21.45 Fotbal: Al 6-lea meci 
din optimile de finală (d) 0.00 Scena 
^mag.) 0.30 Canary Wharf (s, ep. 167) 

10.00 Fotbal (r) 11.30 Pelerinaje (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.55 TVR 
Info 13.50 Varietăți muzicale 15.00 
TVR Info 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, 
ep. 150) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele săp
tămânii 19.00 Știri bancare și 
bursiere 19.40 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (mag. medical)
20.10 Ultimele știri (s, ep. 79) 22.00 
Mafia japoneză II (f.a. SUA 1995) 

7.00 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Planeta vie - lupta pentru 
supraviețuire (s, ep. 6) 10.30 
Orășelul fantastic (s) 11.00 Un colț 
de Paradis (f/r) 12.40 Fără limită 
14.00 Știrile amiezii 14.10 Sfântul (s, 
ep. 31) 15.40 întoarcerea Sfântului 
(s, ep. 6)16.35 Văduva (s) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 88) 19.30 Dallas 
(s, ep. 32) 20.20 Caracatița (s, seria 
9, ep. 3) 21.15 Omul cu o mie de 
fețe (s, ep. 41) 22.45 Știri/Sport 
23.00 Tropical Heat (s, ep. 15) 
23.45 Microbiștii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 10.00 
Procesul mondialelor (r) 10.55 Wall 
Street (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Island City (f. SF SUA 1994) 14.30 
Walker, polițist texan (s) 15.15 Maria (s)
16.10 Nano (s, ep. 64) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea zilei
18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Vreau să fiu mare (co. 
SUA 1988) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 112) 22.45 Cracker (s, 
ep. 11) 23.30 Știrile PRO TV 0.00 
Procesul mondialelor 

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.35 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 Celebri și bogați 
(s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul casei
20.15 Misterele din New Orleans (s, 
ep. 27) 21.15 Șantajul (s, ep. 3) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 1.00 Colpo 
Grosso (show)

O

55

6.00 România: ora 6 fix! 8.40 
Bacalaureat ’98. Lucrare scrisă: probe 
la alegere (I) 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Ultimele știri (s/r)
14.10 Perla Neagră (s/r) 16.00 
Telemondial 16.25 Sunset Beach (s, 
ep.247) 17.15 Fotbal: Al 7-lea meci din 
optimile de finală (d) 19.25 Camera 
ascunsă 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Efecte secundare (s, 
ep. 25) 21.45 Fotbal: Al 8-lea meci am 
optimile de finală (d) 0.00 în flagrant 
0.30 Canary Wharf (s, ep. 168)

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Fotbal (r) 
11.00 Comorile lumii (r) 13.50 Varietăți 
internaționale 14.00 Conviețuiri (mag.)
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, ep. 151)
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! fes) 19.10 
Dosarele istoriei (do) 20.10 Ultimele 
știri (s, ep. 80) 23.30 Pelerinaje 0.00 
Visul unei nopți de vară...

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie - lupta pentru 
supraviețuire (do) 10.30 Orășelul 
fantastic (s) 14.00 Știrile amiezii
14.10 Sfântul (s, ep. 32) 15.10 
Vrei să ne distrăm sâmbătă 
seara? (div./r) 1.5.40 întoarcerea 
Sfântului (s, ep. 7) 16.35 Văduva 
(s) 18.00 Esmeralda (s, ep. 89)
19.30 Dallas (s, ep. 33) 20.20 
Secția de politie 87: Momeala (f. p. 
SUA 1996) 22.45 Știri/Sport 23.00 
Tropical Heat (s) 23.45 Microbiștii 
de la miezul nopții 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Procesul mondialelor 
(r) 10.30 Insula misterioasă (s) 11.00 
Vreau să fiu mare (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Mercenarii (f. SF. SUA 1980) 
15.00 Maria (s) 16.00 Nano (s) 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 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Chicago Hope (s, ep. 20) 21.15 
Pensacola - trupe de elită (s, ep. 1) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 113)
22.45 Cracker (s) 23.30 Știrile PRO TV 
0.00 Procesul mondialelor 

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe (talkshow/r) 
15.00 Știri 15.05 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) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s) 20.15 
Rivalii (do) 21.15 Spioni pentru K.G.B. 
(f.a. SUA 1990, p. II) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe

W ■■ ■■■ 
s

6.00 România: ora 6 fix! 8.10 Telemondial
9.40 Bacalaureat '98. Bareme pentru 
probele la alegere 16.00 Telemondial
16.25 Tribuna partidelor parlamentare
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Katts și 
câinele (s, ep. 38) 18.00 Medicina pentru 
toți 18.30 Camera ascunsă - Farse cu 
vedete 19.00 Sunset Beach (s, ep. 248)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 21.00 
Efecte secundare (s, ep. 26) 22.00 
Bacalaureat '98 23.00 Un secol de ci
nema (do): Roger Moore 0.00 Cultura în 
lume (mag.) 0.30 Canary Wharf (s, ep. 
169) 

O

5 ®

> «

6.00 România: ora 6 fix! 8.10 Telemondial 
9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 15.00 Actualitatea 
editorială 15.30 Ecclesiast '98 16.00 
Telemondial 16.25 Conviețuiri 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Katts și câinele (s, ep. 
39) 18.00 Timpul Europei 18.30 Camera 
ascunsă - Farse cu vedete 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 249) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 21.00 Destine în vremuri 
de război (s, ep. 4) 22.05 La volan 22.20 
Cu cohii'n 4 (anchetă) 23.00 Dintre sute 
de catarge...

6.00 România: ora 6 fix! 8.10 
Telemondial 9.00 TVR Cluj 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) 15.00 De la lume 
adunate... 15.30 Emisiune în limba 
germană 16.00 Telemondial 16.25 
Sunset Beach (s, ep. 250) 17.15 
Fotbal Meci din sferturile de finală 
(d) 19.25 Camera ascunsă - Farse cu 
vedete 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.45 Fotbal Meci din 
sferturile de finală (d) 

7.00 Bună dimineața de la...Timișoara 
și București! 8.10 Telemondial 9.05 Ba 
da, ba nu! (em. pentru copii) 9.55 D.a. 
10.20 Viața ca în viață (s, ep. 34) 11.05 
Femei disperate (f.a. Fr. 1995) 12.30 
Ordinea publică (do) 13.30 Ecranul. 
Cannes, ediția a 51-a (p. I) 14.30 Video 
Mag. (div.) 15.40 Telemondial 16.00 D.a.
16.30 Justiție militară (s,ep. 18) 17.15 
Fotbal Sferturi de finală (Marseille)
19.25 Hollyoaks (s)19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo
20.30 Cer întunecat (s, ep. 5) 21.20 
Cum vă place... în tranziție? (div., p. II)
21.45 Fotbal Sferturi de finală (Lyon) 

7.00 Bună dimineața de la... București!
8.10 Telemondial 8.30 Lumină din lumină 
9.05 D.a. 10.00 Arlechino 10.45 
Biserica satului 11.00 Viața satului 
13.00 Derbiul de trap al României (d, 
Hipodromul din Ploiești) 14.00 Info Mag. 
Atlas 14.30 Video-Magazinl 5.40 
Telemondial 16.00 D.a. 16.30 
Bacalaureat '98 17.35 Hollyoaks (s) 
18.00 Star Trek -Deep Space Nine (s, 
ep. 64) 19.40 Duminica sportivă 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo 21.00 Norocul 
ghinionistului (co. Franța 1981) 0.30 
Fotbal Turneul Final al CM

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Fotbal (r) 
11.00 Sporturi extreme (do/r) 14.00 
Em. în limba maghiară 15.00 
Prosperitatea Nordului - Canada (do)
15.10 Limbi străine. Germană 15.35 
Doi ani de vacanță printre dinozauri 
(d.al 16.00 Veronica - Chipul iubirii 
(s) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 152)
17.40 Tribuna partidelor par
lamentare 19.10 Arhive românești
19.40 Dreptul la adevăr 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 81) 22.00 îngerii 
salvatori (dramă SUA 1996)

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do) 10.35 Orășelul 
fantastic (s) 11.00 Secția de 
poliție 87: Momeala (f/r) 12.40 
Fără limită 14.00 Știrile amiezii 
14.10 Sfântul (s, ep. 33) 15.40 
întoarcerea Sfântului (s, ep. 8) 
16.35 Văduva (s) 18.00
Esmeralda (s, ep. 90) 19.30 Dal
las (s, ep. 34) 20.20 Sărutul 
vampirului (thriller SUA 1989) 
22.45 Știri/Sport 23.00 Tropical 
Heat (s, ep. 17) 23.45 Microbiștii 
de la miezul nopții

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Fotbal (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă... (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) 16.50 
Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora cinci (div.)
20.10 Ultimele știri (s, ep. 82) 22.00 
Nava plutește spre Shanghai (dramă 
Iugoslavia 1991) 23.30 Lumea 
sportului

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Fotbal (r)
14.30 TVR Cluj-Napoca 15.00 Re
publica Belarus (do) 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 parla
mentare 18.00 Universul cunoașterii 
(mag. șt.) 20.10 Ultimele știri (s ep. 
83) 21.00 Time-Out (mag. sportiv) 
21.50 Vânare de vânt 22.30 Pa
noramic Jazz 23.10 Buddha în 
suburbie (s, ep. 1) 

7.00 Buddha din suburbie (s/r) 7.50 
Piese folclorice de virtuozitate 8.00 
D.a. (r) 8.30 Fotbal (r) 11.00 Comorile 
lumii (do) 11.30 TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea editorială 14.00 Mar
guerite Volant (s, ep. 10) 14.50 
Bijuterii muzicale 15.00 TVR Info
15.35 Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00 Veronica - 
Chipul iubirii (s) 16.50 Perla Neagră 
(s, ep. 154) 17.40 Tradiții 19.00 
Teatru TV prezintă: O scrisoare 
pierdută 21.30 Ateneu 23.30 
Conviețuiri

8.30 Fotbal (r) 11.00 Comorile lumii 
(do) 11.30 TVR lași 14.00 Marguerite 
Volant (s, ultimul ep.) 14.50 între 
petroi și diamante - Venezuela 15.35 
Doi ani de vacanță printre dinozauri 
(d.a) 16.00 Veronica - Chipul iubirii 
(s, ep. 78) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
155) 17.40 Pe meleaguri prahovene 
19.00 în plină acțiune (s, ep. 36)
19.45 Clepsidra cu imagini 20.00 
Ultimul tren. Despre intreprinderile 
mici și mijlocii 21.00 Antonieta (dramă 
Franța 1982) 

7.00 Știri 8.30 Spirit și credință 
9.00 Animal Show 9.30 Frumoasa 
și Bestia (d.a) 10.30 Mighty Mx 
(d.a) 11.00 Poveștile prietenilor 
mei 12.30 Descoperiri - 
Amazonas - The Last Frontier 
(do) 13.30 Telemeridian 14.00 
Duminica în familie (mag.) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 94) 19.30 
Sparks (s, ep. 41) 20.00 Cele mai 
dulci minciuni (co. Franța/SUA 
1988) 21.45 Prețul succesului (s, 
ep. 6) 22.45 Sandra, prințesa 
rebelă (s) 23.45 Microbiștii de la 
miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.55 Prima pagină 10.00 
Procesul mondialelor (r) 11.00 Insula 
misterioasă (s) 11.30 Chicago Hope (s/r)
12.15 Pensacola - trupe de elită (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Viata merge mai 
departe (f. SUA 1990) 15.00 Maria (s) 16.00 
Nano (s) 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 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Sclavii New 
York-ului (dramă SUA 1989) 22.35 Știrile 
PRO TV 22.50 Seinfeld (s, ep. 114) 23.20 
Știrile PRO TV 23.50 Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 0.00 Procesul mondialelor 

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do) 10.30 Orășelul fan
tastic (s) 11.00 Timpul împlinirilor (f. 
SUA 1993) 12.40 Fără limită 13.00 
Tropical Heat (s/r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s, ep. 34) 
15.40 întoarcerea Sfântului (s, ep. 9) 
16.35 Văduva (s, ep. 33) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 91) 19.30 Dallas 
(s, ep. 35) 20.20 Twin Peaks (s, ep. 
7) 21.15 Cronici paranormale (s, ep. 
29) 22.45 Știri/Sport 23.00 Tropical 
Heat (s, ep. 18) 23.45 Microbiștii de 
la miezul nopții

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do) 10.30 Orășelul 
fantastic (s, ultimul ep.) 11.00 Twin 
Peaks (s/r) 12.00 Cronici 
paranormale (s/r) 13.00 Tropical 
Heat (s/r) 14.00 Știrile amiezii 
14.10 Sfântul (s) 15.10
Controverse istorice (do/s) 15.40 
întoarcerea Sfântului (s) 16.35 
Văduva (s, ep. 34) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 92) 19.30 Dallas 
(s, ep. 36) 20.20 Navarro (s, ep. 4) 
22.45 Știri/Sport 23.00 Tropical 
Heat (s, ep. 19) 23.45 Microbiștii 
de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.55 Prima pagină 10.00 
Procesul mondialelor (r) 10.30 Insula 
misterioasă (s) 10.55 Sclavii New York-ului 
(f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Ritmul 
pasiunii (f. SUA 1983) 15.00 Maria (s) 16.00 
Nano (s) 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 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Melrose 
Place (s, ep. 82) 21.15 Nikita (s, ep. 17) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
115) 22.45 Cracker (s) 23.30 Știrile PRO TV 
0.00 Procesul mondialelor 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Procesul mondialelor
(r) 10.30 Seinfeld (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 Dispărut în misiune (f.a. SUA ’84)
15.10 Maria (s) 16.10 Nano (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Am întâlnit și români 
fericiți 18.00 Povești extraordinare (s)
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Ultima frontieră
(s) 21.15 Control la distanță (co. SFSUA 
1987) 23.00 Aventuri în Casa Morții (s)
23.30 Știrile PRO TV. Prima pagină 23.50 
Chestiunea zilei 0.00 Procesul mondialelor 

7.00 Știri/Sport 7.05 Tropical Heat 
(s/r) 7.55 Cei mai iscusiți ticăloși 
(w. SUA ’51) 9.15 O echipă 
fantastică (d.a) 9.45 Noile aventuri 
ale lui Flash Gordon (d.a) 10.15 
Alertă pe plajă (s) 11.00 între 
prieteni 12.00 Mileniul III 13.00 
Vedeta în papuci 13.30 Zebra 
(mag.) 16.30 Uragan în Paradis (s) 
17.15 Spitalul Universitar (s) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 93) 20.00 Cursă 
împotriva timpului (dramă SUA 
1996) 21.30 A treia planetă de la 
Soare (s)

9.00 Superboy (s) 9.30 Nu suntem îngeri 
(co. SUA ’89) 11.30 PRO. Motor. Em. 
prezentată de Dan Bitman 12.00 Heights (s, 
ep. 4) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 O 
căsnicie perfectă (s, ep. 27) 13.30 Vărul 
din străinătate (s) 14.00 Generația PRO 
15.00 Echipa mobilă 15.10 Gillette - lumea 
sportului16.10 Hercule (s, ep. 70)17.00 
Xena - prințesa războinică (s, ep. 68)17.50 
PRO Fashion (mag.) 18.20 Adevărul gol- 
goluț (s) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Millen
nium (s, ep. 41) 21.00 Polițist de grădiniță 
(co. SUA 1990) 23.00 NYPD Blue (s, ep. 
40) 23.45 Știrile PO TV 0.00 Procesul 
mondialelor 1.00 Marele cutremur din Los 
Angeles (dramă SUA 1990, p. II) 

7.00 D.a. 8.00 Capitain N (d.a, ep. 7) 8.30 
Conan, aventurierul (d.a) 9.00 Mowgli (s, 
ep. 5) 9.30 Super Abracadabra 11.00 
Doctor în Alaska (s, ep. 68) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.05 O căsnicie perfectă (s, 
ep. 28) 13.35 Vărul din străinătate (s) 
14.05 Sărutul văduvei (f. p. SUA 1994)
15.55 Chestiunea zilei retrospectiva 
săptămânii 16.35 Lumea filmului 17.10 Al 
șaptelea cer (s, ep. 29) 18.00 Beverly 
Hills (s, ep. 129) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Moștenirea grea (co. SUA 1996)
21.55 Știrile PRO TV 22.00 Cybill (s, ep. 
20)22.30 Brigada 132 (s, ep. 7) 23.35 
Știrile PRO TV 0.00 Procesul mondialelor 

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe (talkshow/r) 
15.00 Știri 15.05 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) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s)
20.15 Un alt început (s, ep. 5) 21.15 
Renașterea (f. SUA ’80) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe 

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe (talkshow/r) 
15.05 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 șt bogați (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15
Contralovitura (s) 21.15 După Viet
nam (dramă SUA 1977) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.05 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) 19.00 Știri 19.45 Meșterul casei 
(s) 20.15 Atingerea îngerilor (s, ep. 
28) 21.15 în vârtejul dragostei (co. 
SUA 1996) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe 

7.00 Xuxa (show pt. copii/r) 7.30 
Elefănțelul (show pt. copii) 8.00 Lumea 
lui Eric (s) 8.45 Bailey Kipper (s) 9.10 
Justițiarii (d.a) 10.00 Prințul Valiant 
(d.a) 10.30 Formidabilii (s) 10.45 
Inpectorul Gadget (d.a) 11.00 Daria 
(d.a) 11.30 Pământul: bătălia finală (s)
12.30 Eurofotbal (em. sportivă) 13.30 
în căutarea dreptății (s) 14.30 Centen
nial - Legende din Lumea Nouă (s. 
SUA 1978, ep. 1) 15.30 Bilet către 
Hollywood (do) 17.00 Zona M (em. 
muz.) 18.00 Made in USA (do) 19.00 
Știri 22.00 Concert de muzică country 
23.00 Știri 0.30 Ceremonia (f. gr. SUA 
1995) 

7.00 Elefănțelul (s) 7.30 Lumea lui 
Eric (s) 8.30 Căutătorii de aur (s) 9.00 
Echipa de fotbal (d.a) 9.30 Aventurile 
lui Rocko (d.a) 10.00 Un cuplu 
irezistibil (d.a) 10.30 1999 (s) 11.30 
Duminică la prânz (talkshow) 14.00 
Lumea lui Dave (s) 14.30 Vedetele 
dragostei (do) 16.00 Videofashion (s)
16.30 Din culisele modei (do) 17.00 Un 
alt început (s/r) 18.00 Atingerea 
îngerilor (s/r) 19.00 Știri 19.45 Vecinii 
(co. SUA 1989) 21.30 Călătorii în lumi 
paralele (s) 22.30 Nimeni nu e perfect 
(s) 23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)
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LUNI 29 IUNIE
9.00 Album de familie (f/r) 

10.20 Arhiva neagră (s/r) 11.10 
Marielena (sir) 13.00 Prețul 
celebrității (f/r) 15.15 Casa 
Serialelor (r) 16.00 Omul mării 
(s) 17.00 Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s, ep. 61) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s, ep. 62) 19.30 D.a. 
20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Nimic personal (s) 22.00 
Tenis Wimbledon (rez.) 22.45 
Pantera roz (co. SUA 1964) 0.45 
Secrete de familie (s)

MARȚI 30 IUNIE
9.00 Verdict: crimă (s/r) 9.45 

Nimic personal (s/r) 10.30 
Dragoste și putere (s/r) 11.15 
Marielena (s/r) 12.00 Din toată 
inima (s/r) 13.30 Pantera roz (f/r) 
16.00 Omul mării (s) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată inima (s) 
19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Nimic personal 
(s) 22.00 Tenis Wimbledon (rez.)
22.45 îmi sare țandăra (co. 
Franța 1974) 0.30 Secrete de 
familie (s) 1.15 Tenis Wimbledon

MIERCUR111ULIE
9.00 Verdict: crimă (s/r) 9.45 

Nimic personal (s/r) 10.30 
Dragoste și putere (s/r) 11.15 
Marielena (s/r) 12.00 Din toată 
inima (s/r) 13.30 Secrete de 
familie (s/r) 16.00 Omul mării (s) 
17.00 Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s) 18.30 Concursul 
de Acasă 18.45 Din toată inima 
(s) 19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Nimic personal 
(s) 22.00 Tenis Wimbledon (rez.)
22.45 Pe urmele banilor (f. a. 
SUA ’74) 0.45] Secrete de 
familie (s) 1.15 Tenis Wimbledon

JOI 2 IULIE
9.00 Verdict: crimă (s/r) 9.45 

Nimic personal (s/r) 10.30 
Dragoste și putere (s/r) 11.15 
Marielena (s/r) 12.00 Din toată 
inima (s/r) 13.30 Pe urmele 
banilor (f/r) 16.00 Omul mării (s)

17.00 Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s) 18.30 Concursul 
de Acasă 18.45 Din toată inima 
(s) 19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Nimic personal 
(s) 22.00 Tenis Wimbledon 
(rez.) 22.45 Obsesia dragostei 
(dramă Franța ’75) 0.20 Se
crete de familie (s) 1.00 Tenis 
Wimbledon

VINERI 3 IULIE
9.00 Verdict: crimă (s/r) 9.45 

Nimic personal (s/r) 10.30 
Dragoste și putere (s/r) 11.15 
Marielena (s/r) 12.00 Din toată 
inima (s/r) 13.30 Secrete de 
familie (s/r) 14.15 Obsesia 
dragostei (f/r) 16.00 Omul mării 
(s) 17.00 Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s) 18.30 Concursul 
de Acasă 18.45 Din toată inima 
(s) 19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Nimic personal 
(s) 22.00 Tenis Wimbledon (rez.)
22.45 Buzduganul cu trei peceți 
(f. Rom. '77, p. I) 0.30 Secrete 
de familie (s)

SÂMBĂTĂ 4 IULIE
9.00 Verdict: crimă (s/r)

9.45 Nimic personal (s/r) 10.30
Dragoste și putere (s/r) 11.15 
Marielena (s/r) 12.00 Din toată 
inima (s/r) 13.30 Secrete de 
familie (s/r) 14.15 Buzduganul 
cu trei peceți (f/r) 16.00 Omul 
mării (s, ep. 65) 17.00
Marielena (s) 17.45 Din toată

minima (s) 19.30 Magazinul 
animalelor (d.aj 20.00 Salonul 
muzical ACASA (d)22.30 Cum 
a fost cucerit Vestul (w. SUA 
1963)

DUMINICĂ 5 IULIE
9.00 Cum a fost... (f/r) 

11.15 Sport la minut 11.45 
Sport extrem 12.00 Motor 
Sport Mag. 12.30 NBA Action 
13.00 Baschet NBA 15.00 Cupa 
Mond. 15.15 Istoria fotbalului 
16.00 FIFA Magazin 16:15 
Gillette 16.45 Top Gol... 17.00 
Retrospectiva sportivă 17.30 
Sport la minut 18.00 Luptătorii 
din New Orleans (f. SUA 75) 
20.00 Marile bătălii... (do) 21.45 
Arhiva neagră (s) 22.30 Album 
de familie (f. SUA 1994, ultima 
parte)

Campionatul Mondial de fotbal Franfa *08
Ce distincții și premii se vor înmâna la CM?ÎNCREDERE 

ÎN TRICOLORI
A mers ta suflet victoria 

tricolorilor în fața puternicei 
formații engleze, care ie-a 
asigurat calificarea în optimi, 
înaintea încheierii ultimei 
partide din grupa G, ce are 
loc azi, în compania formației 
Tunisiei, începând de ia ora 
22,00 și va fi transmisă in di
recția TVR1.

Deși calificați în optimile 
de finală, tricolorii, 
conducerea tehnică a echipei 
privesc cu toată seriozitatea 
și meciul cu Tunisia. Cu toate 
că iordănescu s-a ferit iar de 
presă, nu a dat nici o relație 
până joi asupra formației, 
ziariștii sunt de părere că 
selecționerul nu va utiliza 
formația standard, întrucât 
Fiiipescu oricum nu poate 
juca pentru cumul de 
cartonașe galbene, iar Dan 
Petrescu, Gică Popescu, 
Ciobotariu, Hagi și Dorinei 
Munteanu au și ei câte un 
cartonaș galben și conform 
regulamentului, cei cu un 
singur avertisment pot fi 
iertați și vor intra în fazele 
superioare aie competiției 
scutiți de sancțiuni. Oricum, 
suntem convinși că cei “11" 
ce vor intra pe teren își vor 
face datoria pentu a obține 
măcar un egai în fața Tunisiei 
care ne-ar asigura primul loc 
în Grupa G, demonstrând că 
merităm cu prisosință a fi 
“cap de serie” ia marea 
competiție fotbalistică, 
Franța ’98. O comportare 
meritorie a tricolorilor ne va 
scoate și ia noapte pe străzi.

Sabin CERBU

Regulamentul Cupei Mondiale Franța 
’98 prevede un număr de distincții și 
premii pentru echipe și jucători.

Trofeul Cupa Mondială. Va fi 
remis echipei campioane mondiale pe 12 
iulie pe “Stade de France”. Trofeul origi
nal, în valoare de 500.000 de franci 
elvețieni, rămâne proprietatea FIFA, dar 
va fi încredințat federației naționale a țării 
câștigătoare până la tragerea la sorti a fazei 
finale a Cupei Mondiale din 2002. 
Campionii vor primi o reproducere în 
mărime naturală care va rămâne în posesia 
lor.

Medalii. Echipa victorioasă și oficialii 
vor primi 40 de medalii de aur, în vreme 
ce finaliștii vor primi medalii de argint. 
Echipa care va termina turneul pe locul al 
treilea va primi medalii de bonz.

Fair 'play. Echipa care va termina pe 
primul loc în clasamentul fair-play va primi 
trofeul FIFA Fair - play. Această 
recompensă se întregește cu un cec în 
valoare de 50.000 de dolari pentru 
achiziționarea de echipamente.

Gheata de aur. “Gheata de aur” îl va 
recompensa pe golgeterul Cupei Mondiale. 
Dacă mai mulți jucători totalizează același 
număr de goluri, ei vor fi departajați după

9 Accidentarea lui Stângă 
(ruptură a meniscului stâng și 
deranjarea ligamentului inferior) 
este destul de gravă și 
mijlocașul reprezentativei 
noastre de fotbal a părăsit 
Franța, plecând spre Olanda 
pentru intervenție chirurgicală.

criteriul paseloir decisive ai căror autori au 
fost. Fiecare g;ol valorează 3 puncte și 
fiecare pasă decisivă un punct. Se vor 
acorda și “Gheata de Argint” și “Gheata de 
Bronz”.

Balonultde aur. Premiul “Balonul de 
aur” va fi acordat pe baza votului 
reprezentanților presei. Vor exista 
“Balonul de argint” și “Balonul de bronz”.

Cel mai bun portar. Va fi decernat un 
trofeu celui i.nai bun portar de la Cupa 
Mondială, care va fi ales de echipa tehnică a 
FIFA.

Cea mai populară echipă. în 
colaborare cu revista “France Football” și 
cititorii săi, FIFA va desemna cea mai 
populară echipă. Câștigătorii vor primi un 
trofeu.

Cel mai rapid gol. Pentru a încuraja 
fotbalul ofensiv, FIFA va decerna un 
premiu jucătorului care marchează cel mai 
rapid gol.

Hat - trick. O distincție va fi atribuită 
jucătorului care va marca trei goluri într- 
un meci.

AII ' Star. Grupa de studiu tehnic a 
FIFA va forma o selecționată a Cupei 
Mondiale care va fi compusă din cei mai 
buni jucători.

• “L'Equipe", remarcând 
echilibrul ce îl au tricolorii între 
compartimente, sublinia 
schimbul treptat ce are loc în tre 
generația mai veche Hagi și 
Gică Popescu, exemplari și 
neobosiți și în Franța și Adrian 
llie și Gălcă, marile promisiuni 
ale reprezentativei de fotbal a

României. • După meciul 
cu România, la casele de 
pariuri londoneze, s-a 
înregistrat la începutul 
săptămânii scăderea cotei 
reprezentativei engleze, fiind 
în pericol și postul an-

O finală pentru mileniul 
următor Amsterdam - 

SO mai 1998
Seara finalei de pe Arena Sta

dium a fost deschisă de Los Trios, 
autorii celebrei “Macarena”, de Paolo 
Belli și formația Boyzone, care a 
încântat publicul cu celebrele hit-uri 
“All That I Need" și "Picture Of You”, 
în tribună au luat loc la sectorul “Via”, 
așa cum era de așteptat, personalități 
ale vieții politice și sportive: Lennart 
Johansson, președintele UEFA, Yssa 
Hayatou, președintele Confederației 
Africane de fotbal, Charles Dempsey, 
diriguitorul forului din Oceania, 
membrii Comitetului executiv al 
UEFA, Adalbert Kassai, membru în 
Comisia de competiții UEFA, Juan

Covaci, antrenorul român cu care 
Ajax a repurtat o seamă de succese 
internaționale în perioada 1971 - 
1973, pe o plachetă existând 
câteva cuvinte de mulțumire 
adresate fostului “Coach al 
lăncierilor”. Tot la una din sălile 
parterului stadionului se găsește 
celebrul restaurant “Capital of Soc
cer”, unde am îndrăznit să comand 
o cafea. Chelnerița care m-a servit 
era îmbrăcată în tricoul lui Ajax și 
m-a taxat de 25 de guldeni, când 
prețul unei cafele pe străzile și la 
cafenelele de pe canalele olandeze 
este în jur de 0 guldeni, dar am putut

ÎNTRE l IUNIE SI Îl IULIE
AI O OCAZIE

NOTE DE CĂLĂTORIE (II)
Antonio Samaranch , președintele 
Comitetului Internațional Olimpic, 
Primo Nebiolo, președintele 
Federației Internaționale de Atletism, 
Henry Kissinger, ex-secretar de stat 
al SUA, prințul Albert de Monaco, 
precum și celebrii foști fotbaliști 
Johann Cruyff, Paul Van Himst, Sir 
Bobby Charlton și Rinus Michels, 
alături de reprezentanți ai celorlalte 
22 de cluburi, care au participat la 
ediția din acest sezon a Ligii 
Campionilor.

Finanțat de primăria 
Amsterdamului, de o serie de oameni 
de afaceri olandezi și într-o mică 
măsură de Clubul Ajax, Arena Sta
dium a fost construită în 3 ani și a 
costat aproximativ 200 milioane de 
guldeni. Primul meci a avut loc la 14 
august 1996, cel dintre Ajax și AC 
Milan care a reeditat finala din 1995 
a Ligii Campionilor.

Stadionul are pe terenul de joc 
un gazon adus din Anglia, din 
Comitatul York, gliile fiind montate 
doar cu patru zile înaintea finalei, iar 
structura metalică poate fi 
considerată extrem de inventivă și 
avangardistă.

La parterul clădirii stadionului se 
află muzeul Clubului Ajax, vizitarea 
lui costând 20 de guldeni. O suprafață 
importantă este dedicată lui Ștefan

vedea la mese pe mai toți marii 
promotori din fotbalul mondial; nu 
mică mi-a fost mirarea când la o 
masă l-am putut vedea pe loan 
Belaci.

Mingea cu care s-a jucat în 
finală este marca Nike, model Geo, 
firma producătoare, de fapt 
cunoscuta Nike fiind un nou spon
sor al UEFA și în special al Ligii 
Campionilor. De altfel, secretarul 
general al UEFA, Gerhard Aigner 
și reprezentantul Nike Soccer, 
Sandy Bodecker, s-au arătat extrem 
de încântați de parametrii noii 
colaborări dintre cele două părți.

Ca o curiozitate, mingile Nike 
sunt cele oficiale ale Ligii 
Profesioniste spaniole în timp ce 
Juventus folosește la meciurile 
oficiale baloane ale firmei daneze 
Select.

După o îmbrățișare între Del 
Piero și Panucci, germanul Hellmut 
Krug a dat startul finalei, în care 
starostele putea fi considerat 
francezul Didier Deschamps, aflat 
la a 5-a finală europeană în ultimii 
6 ani (prima, în 1993, pe vremea 
când evolua la Olympique 
Marseille, celelalte 4 sub tricoul alb- 
negru al lui Juventus).

(va urma)
Viorei NICULA

Luminate fețe! Cinstiți boieri! Marc veste marc se arata din nou la CONNEX GO!

De luați un CONNEX GO! și dovediți că știți cine câștigă Cupa Mondială, avem 
pentru domniile voastre o ofertă specială: un tricou original NIKE ! Tricoul de 

luptă al marelui RONALDO! Iar de nu știți, să nu vă 

fie cu supărare: primiți un alt cadou drept consolare!

Despre pachetul CONNEX GO! cu telefon, solii aduc o veste 
nouă: acum el costă doar $ 189**! Și la acest pachet veți primi în 

plus convorbiri gratuite echivalente a 36 DE DOLARI!

Luați aminte, boieri mari!

Iar cumpărând cartela SIM reîncărcabilă CONNEX GO! veți 

primi convorbiri suplimentare gratuite echivalente a 21 DE 

DOLARI! Să tot stai la sfătuială!

Sau... să tot vorbești desprcCUPA 
MONDIALA!

CONNEX

Informații la: 302.ll.ll
* Detalii in magazine. “Prtțul au mJude T V.A.

I
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(W EȘANTION NE ALTERAT AL
PROLETCULTISMULUI

Hunedoara excelează în a 
oferi vizitatorului senzația des
coperirilor insolite. Este șo
cantă imaginea șiragului de 
cerșetori, pe Lipscani, care, 
etalându-și malformațiile roa
se de eczeme, sperie mila 
din noi oripilându-ne. Imagi
nea traiului pe care-l duc câ
teva familii de țigani în blocuri 
dezafectate din cartierul Micro 
7 dă, de asemenea, fiori reci 
trecătorului. Schimbând puțin 
registrul găsesc surprinză
toare, dar în alt fel,, ciudata 
simbioză ce s-a format între 
solemnitatea amplă și grea a 
clădirii teatrului și atmosfera 
"în salopetă", siderurgizată a 
orașului.

Hunedoara păstrează în
că multe locuri în care istoria 
și-a conservat perfect imagi
nea și parfumul. Dincolo de 
vestigiile consacrate ale ora
șului, amintind de voievodatul 
lui lancu de Hunedoara, mu
nicipiul de pe Cerna oferă 
trecătorului mostre nealterate 
ale istoriei recente marcate 
de perioada dominației co
munismului. Simpla trecere a 
pragului gării orașului ne a- 
runcă în întunecata perioadă 
a anilor '50. Clădirea a păstrat 

>____________________________  
f------------------------------- --------- ------- ------------- >-

Vacantă doar pentru 
elevi, nu și pentru școli

Odată cu începerea vacanței de vară, în sălile de clasă 
ale școlilor s-a așternut liniștea. Pentru unitățile de învăță
mânt din municipiul Hunedoara nu va fi însă o liniște pustii
toare pentru că la majoritatea dintre ele pe parcursul celor 3 
luni de vacanță vor continua reparațiile începute anii trecuți.

O evaluare a stării în care se află clădirile școlilor și 
grădinițelor din Hunedoara a fost realizată zilele trecute de 
L. k „prezentanți ai Inspectoratului Școlar al județului și ai 
Centrului de Execuție Bugetară (CEB) Hunedoara. Conform 
acesteia, ne spune dl Adrian Pădure, directorul CEB, sunt 
propuse pentru finalizarea diverselor lucrări de reparații fmai 

I ample sau curente) școlile generale nr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 și 11, 
precum și grădinițele cu program prelungit nr.1 și 3. De 
asemenea, se speră ca dintre cele trei grădinițe care în 

1 prezent funcționează la parterul unor blocuri, două să poată fi 
; mutate în cadrul clădirii Grădiniței CSH 5 care a fost prelu
ată în acest an, alături de Grădinița cu program prelungit 
CSH 4, de către Inspectoratul Școlar.

Deocamdată însă toate acestea sunt doar proiecte, până 
în momentul în care vor fi alocați banii necesari de la buge
tul local Directorul CEB precizează că estimările se ridică la 
cca. 2 miliarde de lei, fără a mai pune la socoteală și datoriile 
pe anul trecut (aprdx. 1 miliard de lei către RAIL, din care 90 
la sută reprezintă cheltuielile de termoficare).

• . - ■ __________ ■ -■ J

Pagină realizata de: Georgeta BÎRLA. Adrian SĂLĂGEAN

intact specificul arhitectonic al 
vremii, lipsa unei preocupări 
renovatoare conservând deta
liile până astăzi. în interior, do
uă imense fresce sunt expo
natele cele mai reprezentative 
ale curentului proletcultist pe 
care Moscova l-a exportat și 
României după 1950. Unul 
din pereți are pictată o scenă

Gara din 
Hunedoara

de muncă, în care muncitori 
siderurgiști, cu fețe rumene și 
priviri scânteietoare, toarnă 
oțelul. Mult mai interesantă, 
fresca realizată pe peretele 
opus redă o scenă câmpe
nească. Se pot vedea crava
tele roșii la gâtul (copiilor, lău
tarul cu acordeon, iar, în cen
trul picturii murale, un grup de 
tineri, în echipament de dru
meție, înfocați "la vorba" unui 
activist sclipitor la cravată și 
costum. Deasupra sălii mari 
a gării a fost construit un turn 
piramidal în vârful căruia tro
nează și acum steaua, sim
bolul comunismului original 
de tip sovietic.

Deși reprezintă un real inte

res, ca obiectiv istoric, Gara 
Hunedoara își îndeplinește 
în continuare rolul de poartă 
feroviară a orașului. Cumu
lând informațiile primite de la 
cei trei interlocutori avuți, dl 
Dan Ciobanu, impiegat de 
mișcare, dna Daniela Palici, 
magaziner reclamații, și Ionel 
Ciucureanu, acar, a reieșit că 
volumul activității în gară s-a 
păstrat constant în ultimii ani. 
Zilnic, prin Hunedoara trec 
26 de trenuri de persoane 
din care două sunt accele
rate. Ponderea este deținută 
de transportul de marfă, prin
cipalii operatori economici 
din zonă solicitând perma
nent transporturi pe calea fe
rată.

Se încarcă și se descar
că piatră de drum de la Talc 
-Dolomită Zlaști, făină și ulei 
pentru Panicor S.A. și diferite 
profile metalice de la "Side
rurgica" S.A.

La ceasul când am pără
sit clădirea gării aceasta era 
pustie și liniștită ca un mu
zeu. Singurul lucru care tul
bura atmosfera era forfota 
claxonată a taxiurilor din fața 
gării ce șerpuiesc rapid prin
tre minibodegile tranziției.

j Premii j 
i pentru Clubul i 
I Copiilor din I 

| Hunedoara | 
| O parte dintre membrii cer- | 
| curilor din cadrul Clubului Co- | 
. piilor din municipiul de pe Cerna ! 
I s-au întors recent cu câteva I 
| premii de la diversele concur- |
■ suri județene, naționale și chiar ■
• internaționale la care au parti- '
I cipat. I
| Astfel, la Festivalul interna- |
■ țional de doine și balade intitulat ■
• "Doină, doină, cântec dulce" • 
| desfășurat la Gura Humorului, | 
| solistul vocal Claudiu’Lupulescu |
■ a obținut locul II la categoria 14- . 
I 18 ani, interpretând doine din > 
| zona Pădurenilor. Este de re- |
■ marcat, de asemenea, pârtiei- ■
J parea tarafului hunedorean, co- ! 
I ordonat de instructorul Tiberiu I 
| Zsellnyan. ș

Nu mai puțin de șase premii și ■ 
1 mențiuni au obținut membrii cer- 1 
I curilor de desen, subredacție și I 
| cenaclu la "Zilele sărbătorilor de | 
I primăvară pentru copii", desfă- .
• șurate la Alba lulia. în cadrul se- ' 
| siunii de referate Adriana Obadă | 
| s-a situat pe un onorat loc I. i 
' Echipajul de carting al clubului ! 
I nu s-a lăsat mai prejos, câștigând I 
| locul I la etapa județeană de car- |
■ ting; astfel încât zilele acestea ■
■ tinerii componenți ai echipajului, *
I instruiți de Aurel Braharu, se pre- I 
| gătesc pentru etapa națională ce | 
^va avea loc la Galați. y

Covoare persane 
pentru americani

Când lipsa de mijloace 
face imposibilă abordarea 
noilor tehnologii, ce mai ră
mâne întreprinzătorului au
tohton în demersul lui pen
tru fabricarea de produse 
competitive la export?

Un posibil răspuns ni-l 
poate da dl loan Manațe, 
președintele firmei "Maison 
Prod Company" SRL Hune
doara. înalta tehnologie poa
te fi suplinită, în unele ca
zuri, de o dotare simplă plus 
o manoperă deosebită care 
să dea produsului finit valoa
rea unui "hand made" (făcut 
de mână-n.n.). Astfel, firma 
dlui Manațe este specializată 
pe fabricarea manuală de 
covoare persane. întreaga 
producție a societății face 
obiectul unui contract de 
lohn încheiat cu un partener 
de afaceri din Statele Unite 
ale Americii. Covoarele 
produse la “Maison Prod 
Company” au între 100 și 
110 mii de noduri pe na2, o 
lucrătoare cu experiență pu
tând lucra maximum 2 m2 de 
covor pe lună. Este o muncă 
în care e nevoie de răbdare, 
dexteritate și viteză de exe
cuție. Contractul de lohn sti
pulează că atelierul dlui Ma

națe trebuie să livreze lunar 
între 110 și 120 m2 de covor, 
prețul oferit de american 
fiind, în opinia interlocuto
rului, corect. Anul trecut fir
ma a realizat o cifră de afa
ceri de 3 miliarde de lei, la o 
rată a rentabilității de invidiat: 
20 la sută. Dl Manațe este 
de părere că, în condițiile 
actuale, producția în lohn 
este mai avantajoasă decât 
exportul direct. "Prin lohn 
sunt scutit de cheltuieli cu 
materia primă, lână, bum
bac, urzeală, precum și de 
achitarea unor taxe vamale 
și de transport împovărătoa
re. Partenerul suportă toate 
aceste cheltuieli, ne livrează 
până și modelele după care 
lucrăm - pe acestea având 
obligația să le protejăm de 
concurență", precizează in
terlocutorul. Afacerea dlui 
Manațe este în plină expan
siune, pe lângă cei 100 de 
angajați pe care-i are în pre
zent, urmând a mai fi anga
jate 100 de persoane până 
la finele acestui an.

în proiectele de viitor ale 
întreprinzătoruldi intră și un 
contract de lohn cu un par
tener german pentru un lot 
de confecții.

Ajutoare sociale la zi, 
dar contra...muncă
După apariția, in urmă cu trei ani, a legii ce reglementează acordarea 

ajutorului social, efectuarea anchetelor sociale corespunzătoare de către 
lucrătorii Biroului de asistență socială din cadrul Primăriei municipiului 
Hunedoara a avut ca rezultat întocmirea a cca o mie astfel de dosare. La 
ora actuală însă numărul lor a ajuns la 407, dată fiind reevaluarea perma
nentă a acestora, precizează dna Ana Maria Bogătan, șefa Biroului.

Și dacă până nu de mult se întâmpinau destule dificultăți, 
cauzate fie de insuficiența banilor ce trebuiau acordați, fie de 
diversele probleme ale solicitanților, pe parcurs lucrurile au ajuns să 
se lămurească iar banii să fie dați la timp. Mai mult decât atât, bene
ficiarii ajutorului social au reușit să se conformeze și regulii impuse 
de Primăria locală: pentru a-și primi banii, ei trebuie să lucreze timp de 
cinci zile pe lună, acolo unde sunt solicitați - în general la gospodărirea 
municipiului. Unii s-au obișnuit într-atât, menționează interlocutoarea 
noastră, încât - cu lecția astfel învățată - vin și cer singuri de lucru.

"Problema noastră de actualitate este însă alta, completează dna 
Bogățan; e vorba despre persoanele care obțin alte venituri 
(evident, fără a le declara ca atare) pe diverse căi, în cazul de față 
colectând și predând fier vechi. Unii au ajuns să încaseze astfel 
câte 4, 5 sau chiar 7 milioane de lei (în ultimele trei luni de zile), după 
cum reiese din evidențele firmelor care colectează fier vechi, trimise 
Biroului de asistență socială. Dar cum acesta nu constituie un venit 
sigur, permanent, situația rămâne oarecum incertă în privința 
menținerii dreptului la ajutor social pentru perioada respectivă".

Deocamdată ajutoarele sociale continuă să fie plătite la zi, suma 
alocată în acest scop în luna mai, spre exemplu, fiind de 75 de 
milioane de lei.

Vs ■ ■ ■ . Ji

Primăria Hunedoara 
?jutâ sinistrații 

inundațiilor

Din, ajutoarele primite la Hu
nedoara: de la Dongen - Olanda a 
fost repartizată o. parte și pentru 
sinistrat» inundațiilor din ultima 
vreme. Au fost predate Crucii 
Roșii 239 de pungi ai pastș făi
noase, 135 de kg de orez, 103 kg 
de- zahăr, 203 kg de făină, 98,5 
litri.de ulei de floarea soarelui. 20 
litri de ulei de soia, precum și 46 
de kg de sare.

f ( PRETURILE PIEȚEI )
1 în plin sezon de legume și fruefe, piața devine
1 un reper zilnic în drumul gospodinelor, și nu numai 
, al lor. La Hunedoara, abundența pieței se “revarsă” 
i la următoarele prețuri:
■ - varză - 800 de lei/kg; castraveți - 4000 de lei/
■ kg; roșii - 6000 de lei /kg; cartofi noi - 3000 -3500 
• de lei/kg; fasole verde - 7000 de lei/kg; conopidă - 
1 5000 de lei/kg; ceapă -1000 de lei legătura; ardei -
1 1000-2000 de lei bucata; vinete - 20.000 de lei/kg;
' - făină albă - 2500 de lei/kg; mălai - 2000 de lei/
, kg; brânză de oaie - 25.000 de lei/kg; lapte - 2500 
i de lei/litru; smântână - 20.000 de lei/kg;
■ - căpșuni - 6000 de lei/kg; piersici - 7000 de
■ lei/kg; caise - 8000 de lei/kg; vișine - 5000 de lei/kg;
■ - slănină afumată - 20.000 de lei/kg.

'/•--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Din agenda Consiliului local
a*

Ansamblul “Hațegana” 
Italia______

Următoarea ședință a 
ij Consiliului local Hunedoara a 
1 • fost programată pentru data de 
' I 3 iulie a.c. Pe, ordinea de zi a 

i| ședinței sunt trecute, spre a- 
■i probare, hotărâri de mare im- 
'! portanță. Este vorba de pro- 

i» iectul de hotărâre privind apro- 
•| barea execuției bugetare pe 
J| anul 1997, precum și de apro- 
n barea bugetului Consiliului 
•* local al municipiului Hune

doara pe anul 1998. Mai sunt 
trecute proiecte de hotărâri ! 
privind aprobarea alocării din • 
bugetul local a sumei de 15 I 

milioane de lei pentru șan- | 
fierul arheologic Hunedoara, i 
aprobarea prețului de valori- ! 

ficare a insignelor de la Muzeul • 
"Castelul Corvineștilor", și sta- | 

bilirea taxei de parcare și a | 
parcărilor cu plată din muni- ■ 
cipiul Hunedoara.

După prezența la manifestările dedicate Zilei Side- 
rurgistului desfășurate la Dunavar (Ungaria), componentii 
ansamblului folcloric "Hațegana" al Casei de cultură din 
Hunedoara se pregătesc pentru a participa la o altă 
manifestare de amploare.

Este vorba despre Festivalul Internațional de 
Folclor de la Olgiate Molgora (Italia), ce va avea loc în 
perioada 1 -5 iulie, unde hunedorenii au fost invitați în urma 
evoluției lor în cadrul Festivalului de la Szombathely din 
acest an. Alături de alte formații din Italia, Peru, Slovacia, 
Rusia, Polonia, Bolivia și Ungaria, ansamblul "Hațegana" 
va susține o serie de spectacole și va participa la parada 
portului popular, făcând cunoscut cu acest prilej folclorul 
din Ardeal, Banat, Bihor și Moldova.

litri.de
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VANZAR1
CUMPĂRĂRI JP

• Vând casă în Spini și 
apartament 3 camere, boxă, în 
Deva, str. împăratul Traian,‘bl. 
15. TeJ. 215410 (7973)

• Vând casă cu etaj, plus 
teren 4800 mp, avantajos, corn. 
Luncoiu de Sus, la șosea. Tel. 
223707 sau 214343 (7977)

• Vând casă, grădină 50 ari, 
sat Sângiorgiu, nr. 218, Călan 
260201 (BP)

• Vând casă, grădină, apă,
gaz, Viile Noi. Tel. 217567, orele' 
17-20 (6811) ‘

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 1. Tel. 226715, 227426, 
după ora 18 (6810)

• Vând casă (etaj), 5 camere, 
dependințe, încălzire centrală,' 
curte, grădină 600 mp, Hune
doara, zoha spitalului. Tel. 
711930 (6802)

• Vând casă, șură, grădină. 
Apoldul de Sus - Sibiu. Tel. 
241266 (6817)

• Vând apartament 3 camere, 
central, 18000 DM. Tel. 230869, 
217183 (6823)

• Vând urgent căsuță și livadă 
(cu pomi fructiferi), fântână în 
curte, situată în zona centrală a 
satului Valea Nandrului. Relații 
Valea Nandrului nr. 78 sau la tel. 
721071 (8161)

• Vând urgent apartament 2 
camere, Orăștie, Pricazului, 
bloc 4/29, etaj 3. Tel. 247784 
(7457)

• Vând casă în Hunedoara, 
str. Hășdat, nr. 75. Relații la 
adresa de mai sus. (8164)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, etaj 3. Informații 
tel. 651875 (7539)

• Vând Dacia 1310, irepro
șabilă, fabricație 1986. Tel. 
261724, după ora 16 (7997)

• Vând microbuze LT - 13 
locuri, LT 28 marfă. Tel. 261437, 
după ora 20 (7990)

• Vând Renault 21 Nevada 
(combi, Diesel, 1987), 8900 DM, 
negociabil. Tel. 054/234048, 
212487 (OP)

Partidul Național Liberal 
și Asociația pentru Politici E- 
nergetice din România vor 
propune spre dezbatere Par
lamentului proiectul Legii pri
vind utilizarea eficientă a e- 
nergiei. Legea își propune să 
rezolve problema ineficienței 
din sistemul energetic româ
nesc, unde cantitatea de e- 
nergie consumată pentru re
alizarea a 1.000 dolari pro
dus intern brut este de două 
până la patru ori mai mare fa
ță de intensitatea energetică 
din țările Uniunii Europene, a 
declarat Valeriu Stoica, prim- 
vicepreședinte PNL. "Randa
mentul net la livrarea ener
giei electrice este de 27%, 
ceea ce înseamnă că restul 
de 73% este combustibil ars 
degeaba. Pierderile din rețe
lele de termoficare sunt de 
peste 20%. Pierderile din re
țelele de transport și distri
buție ale gazului și țițeiului se 
situează între 12 și 15%", a 
adăugat Stoica.

în urma aplicării legii pro
puse, vor fi instituite obligații 
și stimulente pentru autori
tățile publice, instituții, agenți 
^economici și persoane fizice,

• Vând urgent Dacia 1302 
(papuc), autoutilitară, 1 tonă. 
Tel. 626573 (6805)

• Vând Dacia 1310 albastru 
metalizat, fabricație 1996. Tel. 
231950, orele 8-20 (6816)

• Vând Dacia 1300, 1981, 
reparație capitală. Tel. 227601 
(6815)'

• Vând Oltcit Club. Tel. 
215775 (4800)

• Vând tractor U 650, plug, 
stare perfectă, Baru, tel. 127 
(7300)

• Vând cal, căruță și drujbă. 
Tel. 214020 (7971)’

• Vând caroserie Dacia 1304 
(papuc), ușor avariată (fabri
cație 1997). Relații Hondol, nr. 
104, tel. 667307. (6822)

• Vând societate comercială, 
toate obiectivele, fără activitate. 
Deva, Horea, 54. Tel. 092/ 
739284 (6807)

• Vând talon Oltcit Club. Tel. 
625574, după ora 18 (6804)

• Vând tablă zincată cutată 
de 0,75 și dreaptă de 0,45. Tel. 
227929 (6809)

• Vând oțel beton diametre 
6,8,10,12. Tel. 213637 (6809)

• Vând rochie mireasă, deo
sebită. Tel. 260536 (6803)

• Vând aparat spălat auto
vehicule, tip Italia, 140 at
mosfere, 150 grade apa caldă, 
2300 mărci. Deva 624394, după 
ora 16 (3479)

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

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

• Vând 6 Flipper stare foarte 
bună, 1.000.000 lei/buc. Tel. 
651077 (7535)

• Vând mobilă second
hand și jucării import, Deva 
(magazin Bachus, etaj 1). Tel. 
234150 (6890)

• Vând societate comercială 
cu sediul în Simeria, cu activitate 
întreruptă. Tel. 228324 (6765) 

Proiect de lege 
privind utilizarea 

eficientă a 
energiei

cu scopul de a îmbunătăți 
modul de utilizare a resur
selor energetice.

Guvernul va avea obliga
ția de a elabora și adopta o 
strategie națională de utili
zare eficientă a energiei și 
programe anuale de creștere 
a eficienței energetice, aces
te programe urmând a fi ur
mărite de Agenția Română 
pentru Eficiență Energetică, 
care se înființează prin lege. 
Ministerul Industriei și Comer
țului și Ministerul Lucrărilor 
Publice și Amenajării Terito
riului vor avea dreptul de a 
emite reglementări prin care 
să stabilească standarde de 
eficiență energetică pentru 
aparate, utilaje, tehnologii și 
clădiri.

• Vând vitrină frigorifică, 
cântar electronic și două case 
de marcat. Tel. 230797, după 
ora 20.

• REFILL-URI imprimante 
INK-JET, laser, copiatoare noi, 
second-hand, orice toner, de
veloper, case marcaj, cântare 
electronice. ULTRA SERVICE. 
Tel. 054/715213 sau 092/ 
380613 (8158)

• Vând mobilă diversă (du
lapuri, canapele), frigider 240 
litri, televizor, covoare persane. 
Tel. 233840 (8150)

• S.C. ULTRAROM Galați 
vinde tablă zincată, decapată, 
neagră, țevi profile. Tel. 036/ 
416072, 092/248412 (OP).

(NCHIRIERI

• Caut de închiriat garsonieră 
mobilată. Tel. 233588, 092/ 
281299 (6774)

OFERTE DE
SERVICII

• Efectuez transport auto 1 
tonă, preț convenabil. Tel. 
216483, 092712716

• SC Jupitex Prodcom SRL 
Deva, cu sediul în Bălata, 
Ferma 8, bl.6 angajează : 
SECRETARĂ - foarte bună 
cunoscătoare limba germană, 
scris, vorbit, cunoștințe evi
dență contabilă primară și 
operare calculator, PORTAR - 
persoană serioasă, fără cazier 
și MUNCITOARE sortatoare 
obiecte îmbrăcăminte, înălți
me minim 1,65 m, vârsta 20- 
35 ani. Selecție la sediul 
firmei, orele 8-12. (6813)

Noul card “Banca Agricolă
Visa Classic”

Banca Agricolă a lansat noul card "Banca Agricolă 
Visa Classic" cu acoperire în lei, destinat persoanelor 
fizice, informează un comunicat al băncii.

Soldul minim pentru obținerea cârdului este de 
500.000 lei.

Acesta este al patrulea tip de card emis de Banca 
Agricolă, care va putea fi utilizat numai pe teritoriul 
României, atât pentru retrageri de numerar de la 
automatele bancare sau de la casierii, cât și direct la 
comercianții care afișează sigla VISA. (MEDIAFAX)

Stimulentele propuse 
sunt de natură fiscală și finan
ciară. Utilajele cu regim ridi
cat de eficiență energetică 
vor beneficia de scutiri de ta
xe vamale, nu se va plăti im
pozit pentru partea de profit 
investită în proiecte de creș
tere a eficienței energetice, 
iar companiile de servicii e- 
nergetice vor avea impozitul 
redus cu 50%.

Pentru acordarea de sti
mulente de ordin financiar se 
propgne înființarea unui fond 
specializat, administrat de o 
societate desemnată prin lici
tație de către Guvern. Fondul 
acordă credite cu dobândă 
mai mică decât dobânda 
pieței, garantează creditele 
obținute de la alte instituții

• Reparații frigidere de cea 
mai bună calitate, la cele mai 
mici prețuri. Deva,Micro 15, str. 
Eminescu, bl. 33, parter. Tel. 
094576130 (6820)

• Acum când într-o zi cheltui 
cât câștigi într-o lună, cola
borând cu firma noastră, poți 
câștiga între 100-200.000/zi. 
Relații la tel. 094/814789 .

• Ofer TV 1,6’tone spre 
închiriere, 1500 lei/km, plus 
TVA. Tel. 219335 (7092)

• ALTEX angajează șef ma
gazin și gestionari la magazinul 
ALTEX-Hunedoara în condițiile: 
studii superioare, medii, vârsta 
maximă 35 ani, domiciliul în 
Hunedoara. Acte necesare: 
copie după actele de studii, cur
riculum vitae, fotografie recentă, 
înscrierile prin fax 033/230817 
sau prin poștă: Ștefan cel Mare, 
6, Piatra Neamț, 5600. Relații 
la tel. 033/210671. (OP)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de vet
eran de război seria HD nr. 
451825 pe numele Caterinciuc 
Damian. O declar nulă.

COMEMORĂRI

• Cu adâncă durere în suflet 
amintim celor care l-au 
cunoscut că s-a împlinit un an 
de la trecerea în eternitate a 
celui care a fost

DRAGOMIR FARCAȘ
Parastasul duminică 28 

iunie la Biserica din Gura- 
sada.Dumnezeu să-l odih
nească ! Soția Dorina și fiul 
Dorin. (6806) 

financiar-bancare, adminis
trează linii de credit deschise 
de alte bănci și poate derula 
operațiuni de leasing.

Inițiatorii proiectului de 
lege spun că măsurile pro
puse vor duce la creșterea 
profitului societăților comer
ciale iar consumatorii cas
nici și instituțiile publice vor 
plăti mai puțin pentru ener
gie. Alte efecte vor fi echili
brarea balanței de plăți ex
terne prin reducerea impor
turilor pentru energie și re
ducerea impactului negativ 
asupra mediului.

Acest proiect de lege 
este complementar cu pro
gramul de restructurare al 
RENEL și face parte din 
procesul de reformă din 
sector, spune Jean Con- 
stantinescu, membru în 
Consiliul de Administrație 
al regiei de electricitate.

Proiectul de lege va fi dis
cutat în plen probabil în a do
ua jumătate a următoarei se
siuni parlamentare, aprecia
ză Andrei Chiliman, vicepre
ședinte al Camerei Deputa- 
țiîor.

(MEDIAFAX)

■ Familia Borza anunță că 
au trecut 6 săptămâni de la 
decesul fiului

CRISTI
t

Parastasul are loc duminică 
28 iunie a.c. la ora 12 la 
Biserica Ortodoxă din Simeria. 
Familia invită cu această oca
zie colegii de școală, prietenii 
și toate rudele. Masa va avea 
loc la Complexul Borza din 
Geoagiu Băi. Transportul cu 
autobuzul de la Biserica din 
Simeria la Geoagiu și retur. 
(6812)

• S-a scurs un an de tristețe 
de când ne-a părăsit pentru 
totdeauna iubitul nostru

SEVER GALEA
Parastasul de pomenire va 

avea loc sâmbătă, 27 iunie, ora 
9, la Catedrala Ortodoxă "Sf. 
Nicolae" Deva. Bunul 
Dumnezeu să-i dea odihnă 
veșnică I Soția Luci, copiii cu 
familiile și Cristina - nepoțică. 
(6806)__________________ ’

t ~ ~ ----------

Direcția Generală de Muncă și 
Protecție Socială a județului♦ ♦ 

Hunedoara
Oficiul de Forță de Muncă și Șomaj 

Anunța că, datorita unor probleme strict 
organizatorice dispuse de Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale, licitația stabilita pentru data de 
25.06.1998 privind implementarea unor masuri 
active se amână pentru data de 09.07.1998. 

Vă mulțumim.
' ------

Fugarul a fost 
identificat

La Deva a fost identificat 
Szabo Gyorgy. El este cel care, 
pe strada Mărăști, conducând 
autoturismul 4 - HD - 8566, a 
accidentat un biciclist, după 
care a fugit de la locul faptei. 
După identificare s-a Constatat 
că a consumat alcool.

Din neatenția
9 

personalului 
Profitând de neatenția 

personalului din incinta SC 
"Serv Modex" SRL Deva, un 
fost condamnat și fără ocu
pație a furat articole de îm
brăcăminte în valoare de 
2.000.000 de lei. El se nu
mește Alexe Poienar, are 51 
de ani și este din Rișca.

Au bătut 
observatorul 

federal
Pe stadionul nr. 2 Jiul Pe

troșani, observatorul federal 
Iosif Pavel Marincău ce asista 
Ia un meci de fotbal a fost bă
tut de trei indivizi care au pro
vocat scandal. în prezent, 
Teodor Rizea, 39 de ani, lăcă
tuș la EM Livezeni, Eugen 
Pater, 31 de ani, lăcătuș la

• Cu adâncă durere anunțăm 
că în 29 iunie 1998 se împlinesc 
doi ani de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna scumpa noa
stră soție, mamă și bunică

VALERIA JULA
Dumnezeu să o odihnească 

în pace !. Parastasul de 2 ani, 
sâmbătă, la Catedrala 
"Sf.Nicolae" Deva (6811)

• Soția Maria cu dor și jale 
anunță că la 29 iunie se 
împlinesc trei ani de când a 
plecat de lângă mine

ALEXANDRU COSTEA
Veșnică amintire. (6801)

EM Aninoasa și Florin Manea, 
32 de ani,’ pensionat medical 
- sunt cercetați pentru comi
terea infracțiunii de ultraj 
contra bunelor moravuri.

Trei spargeri 
într-o noapte
La Hărău, lucrători ai 

Postului de Poliție au reținut 
pe Gheorghe Mercaș, un tip 
de 31 de ani din Certeju de 
Sus care, într-o singură noap
te, a dat trei spargeri. Este 
vorba despre un magazin din 
satul Chimindia, o cabană 
din Banpotoc și locuința unui 
pensionar, tot din Banpotoc. 
Valoarea totală a prejudiciului 
a fost de 5.000.000 de lei.

S-a accidentat 
mortal

Recent, la un punct de lucru 
din cadrul SC "Calcita" SA Vața 
de Jos s-a accidentat mortal 
Benone Costică Blenju, de 23 
de ani. El făcea parte dintr-un 
grup de deținuți de la Peniten
ciarul Bîrcea, unitate cu care 
"Calcita" are încheiat contract 
pentru lucrări de demolare. 
Blenju a lovit cu barosul un pe
rete care s-a prăbușit, fiind sur
prins de acoperișul care a căzut 
peste el. A murit pe loc.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara



SPRIJIN FINANCIAR 
PRODUCĂTORILOR

AGRICOLI

PAGINI NA TIONALE-------------------------------------------------------7------------------------------------------

CEL MAI COMPLET, CEL MAI POPULAR Șl CEL MAI 
CĂUTAT ANUAR DE PUBLICITATE DIN ROMÂNIA

Camera Deputaților a apro
bat cu o singură abținere pro
iectul legii privind acordarea de 
sprijin financiar producătorilor 
agricoli mici și mijlocii. Actul nor
mativ a fost inițiat de deputății 
PNȚCD Gheorghe Cristea și Mir
cea Ciumara.

Conform legii, producătorii 
agricoli pot beneficia de mai mul
te credite bugetare doar dacă 
unul din creditele solicitate este 
pentru lucrări agricole, achizițio
nare de îngrășăminte, pesticide, 
material săditor, furaje.

Băncile comerciale autori
zate de MAA să încheie con
tracte de împrumut cu producă
torii agricoli vor percepe un co
mision maxim de 2% celor care 
vor să se împrumute, vor urmări 
utilizarea creditelor și, dacă este 
nevoie, vor cere executarea 
silită a restituirii lor.

Selectarea băncilor care vor 
derula creditele acordate produ
cătorilor se va face după o me
todologie aprobată de Ministerul 
Agriculturii și Alimentației.

Legea stipulează că băncile 
comerciale au posibilitatea să 
acorde (din resurse proprii) pro
ducătorilor mici și mijlocii credite 
cu dobândă bonificată, nivelul 
dobânzii urmând să se stabi
lească anual prin hotărâre de 
guvern, iar diferența dintre do
bânda bonificată și dobânda 
băncii va fi acoperită prin sub

venții de la bugetul de stat. Pen
tru a fi beneficiarul unui credit 
cu dobândă bonificată solici
tantul trebuie să dovedească că 
participă la realizarea scopului 
pentru care solicită împrumut cu 
cel puțin 15% resurse proprii.

în materie de garanții, legea 
prevede că împrumuturile care 
se acordă pentru cumpărarea 
de teren sunt garantate prin 
constituirea de privilegii și ipo
teci, în condițiile Codului Civil, 
împrumuturile pentru achizițio
narea de mașini, utilaje, instalații 
agricole și animale se garan
tează prin ipoteci asupra bu
nurilor debitorilor sau prin gajuri 
fără deposedare asupra bunu
rilor cumpărate prin credit sau a 
altor bunuri ale debitorului. în 
ceea ce privește împrumuturile 
pentru îngrășăminte, erbicide, 
semințe și material săditor pot fi 
garantate și cu gajurile fără de
posedare asupra recoltelor.

Dacă un debitor va vinde bu
nurile gajate, fără acordul cre
ditorului, va fi pedepsit cu închi
soare de la o lună la un an.

Proiectul de lege trebuie a- 
doptat și de Senat, după care va 
fi înaintat la Președinție pentru 
promulgare.

Legea va intra în vigoare la 
60 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial.

(MEDIAFAX)

UN INDISPENSABIL INSTRUMENT DE LUCRU PENTU TOȚI 
AGENȚII ECONOMICI, UNITĂȚILE ADMINISTRATIVE Șl 
INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, SĂNĂTATE.

Până în luna august a.c., se desfășoară, în toate județele 
tării, acțiunea de înscriere în ediția 1999 a catalogului "PAGINI 
NAȚIONALE".

Agenții economici care nu au încheiat încă contract pentru 
înscrierea în cea de-a șaptea ediție a catalogului național, pot 
solicita acest lucru prin adresă scrisă, fax sau telefonic, la sediul 
Biroului județean din Deva - str. Aleea Păcii, bloc A2, ap. 41, 
telefon și fax 213500.

Costul înscrierii este în funcție de spațiul tipografic solicitat, 
editorul aplicând substanțiale reduceri pentru continuitate și fidelitate.

Tariful minim este de 150.000 de lei, el incluzând obținerea, 
în momentul încheierii contractului, a catalogului actual și a unui 
exemplar al ediției următoare, după apariție (decembrie 1998).

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

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

Oferă:
Produse electrocasnice'cu prețuri reduse

Preț vechi Preț nou
ST aspirator TRACY 1300 W JiîWfrter 599.000 lei 
0" mașină de spălat vase 60 I LWWttHTÎei 1.350.000 lei

Centrale termice pe gaz și calorifere 
S ț>rjȚ cu P^ata *n de rate și avans O, 

prin magazinul CENTRAL Orăștie
tel: 054-24.74.96.

X*

Nărodul de la miezul 
nopții

Mai la tot pasul se spune că 
sunt mulți nărozi pe lume. Mani
festarea acestora diferă de la 
individ la indivia, iar ceea ce le 
trece prin cap uneori este greu 
de anticipat. Un fapt, petrecut 
miercuri, 24 iunie a.c., în jurul orei 
23,30, pe drumul Deva - Hune
doara la câteva sute de metri de 
intersecția de la Sântuhalm în
deamnă la medi'.

Un individ de aproximativ 25- 
30 de ani aflat sub influența bă
uturilor alcoolice s-a întins pe 
spațiul carosabil, între cele două 
benzi! Atenția sporită a unui 
conducător auto a făcut ca firul 
vieții unui om să nu fie întrerupt 
prematur, iar cel aflat la volan să 
fie scutit de probleme nedorite.

După câteva minute omul 
culcat pe șosea și-a revenit

cât de cât. Amestecul de alcool 
cu nebunia pe care o avea în 
cap l-a condus la scene mai 
puțin plăcute. A început să lo
vească cu pumnii în mai multe 
mașini, în parbrize, în caroserie, 
într-un târziu a fost ridicat de 
un echipaj al salvării și dus la 
spital unde manifestările vio
lente nu au lipsit, necesitând 
inte.'i.S

Incoerent, lipsit de logică în 
exprimare și mai ales sub influ
ența alcoolului, tânărul de pe șo
sea spune că îl cheamă Dan și 
că este de la Simeria.

Cazul petrecut îndeamnă to
tuși pe conducătorii auto să nu 
treacă pasivi pe lângă un om, 
aflat în suferință pe șosea.

— — — — — — — — — — — — —— — — — —“T

] Școala Generală OV Călău,'
I str. Aurel Vlaicu, nr.l

Scoate la licitație spațiul închiriat 
Asociației familiale Zigan.

| Licitația va avea loc în 11 iulie 1998, la | 
I Inspectoratul Școlar Județean. I
■ Relații la CEB Călan, tel: 731002.
l__ —— —________ __  _  _ —-------j
< ............... . ,s—*

Inspectoratul Școlar al
Județului Hunedoara

t

Organizează concurs pentru ocuparea postului de 
inginer constructor, în data de 10 iulie 1998.

Relații se pot obține la sediul Inspectoratului 
Școlar Județean Hunedoara din Deva, str. Gh. Ba- 
ritiu, nr.2, tel: 213.315.

Teatrul de Estradă
Deva

ANUNȚĂ ORGANIZAREA UNUI
CONCURS PENTRU OCUPAREA 

URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:
O 6 POSTURI BALERINE-BALERINI - 
VÂRSTA PÂNĂ LA 25 ANI;
O 2 POSTURI ACTORI - VÂRSTA PÂNĂ LA
35 ANI;
O 1 POST REGIZOR CULISE.

CONCURSUL SE VA DESFĂȘURA ÎN ZIUA DE

DOMENII DE ACTIVI IAU. LA SEdiul CASEI 
DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI DEVA.

RELAȚII SUPLIMENTARE LA TEL: 215344.

AUTOCOLANTE PUBLICITARE 
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS I 

RAPORT PREȚ - EFECT INCREDIBIL ! 

gWATnn CONCEPȚIE GRAFICĂ 
COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR : 

EXPRESCOM w & 054 - 217009 
IIISâlM 092 ■ 281882

n 
H n n

FIRME LUMINOASE

PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE 

TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

z
Aveți nevoie de cherestea, parchet, 

placqj, PAL și PLL melaminat, panel, 
ciment, var, geam tras și ornament, de 

orice tip de hârtie sau produse din 
hârtie?

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

Rețineți: Alegând COMAT Deva S.A. - 
alegeți partenerul ideal!

*

Se afirmă că anul 1998 
va fi dur din punct de 
vedere al concurenței.
Noi vă sfătuim să vă 
înscrieți în Cartea 
Galbenă pentru a 
răzbi în afaceriz

ir

"X

,z

Dacă tu vei fi 
în Curtea Galbenă 

și concurența nu. i 
înseamnă că 

ești cu mi pas 
înaintea ci.

9

Dacă și 
concurenta 

este în * 
. Cartea Galbenă, 

cel puțin știi că 
la nivelul acesta 

nu a reușit 
să te întreacă.

Ni.lXJNA la h.y; UumiCStica UdiGunti câ'te mari
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La orele miezului de zi 
forfota orașului se apropie de 
a fi în toi. Mai cu seamă într-o 
caldă și senină zi de Cireșar, 
care pare să alunge incerti
tudinea zilelor reci și ploioase 
ce persistau în ultima vreme, 
obigându-ne să abandonăm 
temporar ținuta de vară.

Străzile și trotuarele par la 
fel de aglomerate în și spre 
zona centrală a orașului. 
Fiecare are cu siguranță câte 
ceva de rezolvat, fie că, 
îndreptăndu-se spre o anumită 
destinație, o fac cu ajutorul 
zecilor de cai putere și al celor 
patru roți ale autoturismului, 
ori practicând cotidianul 
"sport” al mersului pe jos. 
Alăturându-te acestora, intri 
vrănd-nevrănd în ritmul de 
“du-te - vino ” aî străzii; asta 
dacă'nu alegi să poposești 
preț de câteva minute pe un 
scaun, la umbra protectoare a

(Urmare din pag. 1) Libera inițiativă
nimic, au întemeiat la 
Luncoiul de Jos o fermă 
exemplară. Dar n-au aspirat 
să se îmbogățească peste 
noapte, ci tot profitul l-au 
reinvests și apoi au muncit 
pe brânci. Și muncesc și azi 
și vor munci tot timpul, 
știind bine că nici 
Dumnezeu, nici statul nu va 
veni să le bage în traistă. 
Nimeni nu neagă că e greu, 
încă foarte greu. E greu în 
primul rând din cauza 
mentalității fosilelor ostile 
oricărei libere inițiative. Ea 
menține sau produce în 
continuare o birocrație 
monstruoasă și tergiver

Peisaj cotidian
unei umbrele și în compania 
unei băuturi răcoritoare. Nu 
sunt foarte numeroase locurile 
la terasă (uneori impropriu 
numite astfel), dar aproape 
toate sunt ocupate la această 
oră. Așa-i câteodată ironia 
sorții: în timp ce unii abia se 
hotărăsc cu care dintre 
diversele lichide colorate să-și 
potolească setea, alții (poate 
chiar rude ori cunoscuți), la 
numai câțiva kilometri dis
tanță, tânjesc după o cană cu 
apă potabilă, luptându-se toc
mai cu ...apa revărsată nemilos 
în curțile, grădinile și casete 
lor...Dar viața își continuă 
mersul; cei feriți astăzi de 
asemenea năpaste își văd de 
treburile lor, sperând ca nici 
ziua de mâine să nu le aducă 
vreo nenorocire.

Pentru mai multă “sigu
ranță”, .consideră unii, pășesc 
pragul bisericii - aproape pustie

sează adoptarea unor legis
lații adecvate in domeniu, 
liberală și europeană. Ca să 
nu mai vorbim de fiscalitatea 
ruinătoare și de rezistența 
mai mult sau mai puțin 
ascunsă a întreprinderilor 
similare cu capital de stat, 
păguboase și incapabile să 
suporte concurența, cum s- 
a văzut și din deplorabila 
“rezolvare” a conflictului 
dintre transportatorii de pe 
ruta Deva - Hunedoara, unde, 
sfidând interesul călătorilor, 
s-a reintrodus vechiul 
monopol.

Din excepțiile câte 
există, se vede însă că 

la acest ceas al zilei -, 
închinăndu-se la icoane și 
plătind slujbe de binecuvân
tare; mărunțișul rămas trece 
în palma întinsă a cerșetorilor 
care dau târcoale locului...E 
lucru stabilit că ei fac parte din 
peisajul cotidian al orașului, 
din care nu lipsesc nici 
patrupedele (vagabonde sau 
însoțindu-și zgomotos stă
pânii), nici tradiționalele 
vehicule rurale, care “uită”să 
mai treacă pe prima bandă; ba 
chiar într-o parcare privirile ne 
sunt atrase de un Citroen “viu 
colorat”, a cărui înfățișare ne 
amintește parcă cu nostalgie 
de vremurile bunicilor...

Revenim însă imediat ia 
realitate, treziți de claxonul 
strident al unei mașini și de 
iureșul circulației din jurul 
nostru. E o zi ca oricare alta 
și mai avem încă multe de 
făcut și, de ce nu, și de văzut 
în orașul nostru. (G.B.)

totuși se poate. Cu riscuri 
și cu greutăți uneori de 
neimaginat într-o țară 
civilizată, întreprinzătorii 
noștri particulari și liberi 
răzbesc. Ei sunt dispuși la 
sacrificii, nu-și toacă banii 
în cârciumi, au imaginație, 
au voință, dar n-au 
sâmbete, n-au duminici, 
pentru că nu le e silă de 
lucru. Și oricât s-ar strădui 
dinozaurii vechilor stări de 
lucruri să le zădăr
nicească ori măcar să le 
întârzie ascensiunea, ei 
vor fi tot mai mulți. 
Inexorabil, viitorul e al 
liberei inițiative.

Preturile n-au crescut, 
f

dar vânzările au scăzut
(Urmare din pag. 1)

exagerate la roșii, la cartofi, cei vechi fiind aproape 
mai scumpi decât cei noi. O revolta faptul că cei 
care vând în piața preferă să arunce marfa decât 
să-i scadă prețul. Deși tot pensionară (la ora raidului 
nostru alte femei erau la serviciu), dna Maria Grosu 
aprecia că au dreptate și pensionarii cărora banii nu 
le prea ajung, dar și producătorii, știind din experiență 
cât de greu se cultivă o grădină.

“Nu au dreptate pensionarii” - consideră un țăran 
din Dăbuleni (un tânăr care n-a vrut să-și divulge 
numele). După el, prețurile sunt mici, el ca țăran 
muncește toată viața și nu va avea o pensie. "E grea 
viața de țăran, doamnă - îi sare în ajutor un vecin de 
tarabă -. costă mult cultivarea unui hectar de 
pământ..." Alături, tot cu roșii de vânzare era și dna 
Vancu din Calafat, care și ea le împărtășea opinîile. 
Tot nemulțumit se declara și Valentin Dan din Dolj, 
care spunea că aici doar cu 1000 de lei se vând mai 
scumpe roșiile, iar pe el îl costă enorm transportul 
lor. Dar “sudiștii” sunt nevoiți să vină cu roșiile la noi, 
pentru că la ei nu au desfacere, cum mărturisea o 
altă vânzătoare din Corabia. Dinspre Arad 
deocamdată pe piață erau numai ardei, roșiile urmând 
să se coacă mai târziu. losifSulyok din Șiria era venit 
de marți cu ardei, înainte ca drumurile să fie blocate 
de ape. Era mulțumit de felul în care i se vinde marfa.

Despre faptul că într-o zi de miercuri, și în plus 
de sărbătoare, piața nu era asaltată de cumpărători, 
am reținut mai multe opinii. După unele persoane 
(vânzători - intermediari în piață) lunea și sâmbăta 
sunt zile “de vâri” în care și cererea și oferta sunt 
ridicate. Dar cea mai aproape de realitate ni s-a părut 
opinia unui patron de firmă, care simte în permanență 
pulsul pieței. Dl Suciu de la Ceai-bar “Claudia” este 
tot timpul în piață, știe ce se întâmplă, află și părerile 
oamenilor. Dumnealui ne-a relatat că de obicei 
miercurea vindea dublu față de cât a realizat în ziua 
documentării noastre și că persoane din zone 
calamitate de pe Valea Mureșului (unde fie au ieșit 
apele, fie a bătut grindina) i se plâng frecvent că 
abia mai au bani pentru răsaduri ca să-și refacă 
grădinile. Deci, 'puterea scăzută de cumpărare a 
oamenilor, fie ei pensionari deveni, fie locuitori din 
zonele afectate, face ca prețurile să pară multora 
prea mari. Deopotrivă cumpărători și vânzători, cu 
care am stat de vorbă, se declarau nemulțumiți chiar 
dacă din motive diferite. Ceva comun au toți - le este 
greu și unora și celorlalți. Unii fac sute de kilometri, 
dorm uneori noaptea sub cerul liber pentru a-și vinde 
mai bine recolta, alții pleacă din piață cu portmoneul 
gol și cu plasa nu prea plină.

0 reformă dezastruoasă 
și antinațională

(Urmare din pag. 1)

tratativelor de unificare fără condiții prealabile.
• Organizația Județeană Hunedoara a 

P.S.M. este dispusă să facă unificarea cu 
organizația județeană a P.Ș. înainte de 
unificarea centrală, pentru revigorarea și 
întărirea polului socialist în județul nostru.

• Crearea de alianțe cu partidele de centru, 
centru stânga, vizează susținerea de candidați 
comuni pe baza unor platforme comune, la 
alegerile viitoare - anticipate sau normale. La 
nivel județean asemenea alianță este creată de 
către P.S.M., P.D.S.R., P.R.M. P.M.R și Partidul 
Pensionarilor.

• O altă noutate a Congresului a constituit- 
o faptul că s-au evidențiat trei curente în rândul 
partidului: socialism de tip nostalgic; socialism 
realist; socialism de deschidere.

• Modul în care s-au desfășurat dezbaterile 
au evidențiat că cele trei curente au rolul de a 
revigora partidul, de a-l regenera structural, de a- 
I transforma într-un partid modern, capabil să 
preia șocul regresului înregistrat după 1989 în 
sfera economică și socială.

• Ele nu vor produce dezbinări sau rupturi 
care s-au dovedit dezastruoase pentru stânga 
politică, ci vor contribui prin regula democratică 
a supunerii unei minorități de decizie majorității, 
la înlăturarea imobilismului și a pericolului 
transformării P.S.M. într-un partid rigid.

• P.S.M. - Prin programul economic propus 
Congresului spre dezbatere și adoptare își 
menține poziția cu privire la actuala așa zisa 
"reformă" pe care o caracterizează ca fiind 
dezastruoasă, antinațională cu consecințe 
incalculabile în plan social.

• Partidul își menține poziția și cu privire la 
rolul statului în economie într-o anumită perioadă 
de timp. Este adeptul economiei sociale de 
piață, este adeptul unei privatizări raționale, se 
pronunță pentru integrarea României în 
structurile europene și euroatlantice dar nu în 
condiții care să umilească poporul român.

•în legătură tu ultimele evenimente politice 
din România, organizația județeană Hunedoara 
a P.S.M. consideră că actuala coaliție a aruncat 
țara într-o gravă criză ale cărei elemente se 
agravează pe zi ce trece.

LIBERO UNISEX 
(pachet)

Preț către magazin 
(fără TVA)

Cotă
TVA

TVA Preț cu 
TVA

Preț pe raft 
recomandat

Mini 3 - 6 kg
Midi 5 - 8 kg

20,500 lei 11 % 2,255 lei 22,755 lei 26,170 lei

Maxi 7 - 17 kg
Maxi Plus 8 - 19 kg
Extra Large 12 - 25 kg

18,650 lei 22% 4,105 lei 22,755 lei 26,170 lei

Eu sunt fericit cu

Către: Toți bebelușii și părinții lor
De la: Libero, cel mai îndrăgit scutec din România

Referitor la: Subvenționare preț, scutece Libero, dimensiunile
Maxi, Maxi Plus și Extra Large.

Dragi Bebeluși, Dragi Părinți,

Printr-un recent ordin al Ministerului de Finanțe se reglementează creșterea 
Taxei pe Valoarea. Adăugată (T.V.A.) de la cota de 11% la cota de 22% 
pentru scutece absorbante din import adresate copiilor cu greutatea mai mare de 
10 kg.

Drept urmare, prin aplicarea cotei crescute de TVA 22 %/în magazine, prețul 
scutecelor Libero dimensiunile Maxi (7-17 kg), Maxi Plus 
(8-19 kg) și Extra Large (12-25 kg) ar crește cu 11%.

Libero consideră că scutecele de unică folosință trebuie să fie accesibile 
tuturor bebelușilor, în egală măsură, indiferent de vârsta și greutatea lor. 
Scutecele de unică folosință oferă confort și igienă sporită pielii copilului.

De aceea, Libero a adoptat inițiativa, cu efect imediat de a subvenționa cu 11 % 
prețul gamei de scutece Maxi (7-17 kg), Maxi Plus (8-19 kg) și Extra Large 
(12 - 25 kg), astfel încât toți bebelușii și părinții lor să poată beneficia de un 
preț unic, accesibil, indiferent de vârsta copilului.

Ca urmare întreaga gamă Libero: Mini, Midi, Maxi, Maxi Plus, Extra Large 
va avea în magazinele din întreaga țară, un preț unic, subvenționat.

Cu dragoste,


