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România se aliniază la normele de poluare EURO 2

5*^
pe tema: CREATIONISM 

ȘTI1NȚIFIC 
prezentată de cercetătorul american 

dr. ing. Liviu Percy

-3,4,5 IULIE 1’998, ora 18- 
Sala mare a Bisericii creștine 

baptiste “Sfînta Treime”
Deva, M. Kogălniceanu, nr. 14

începând de la 1 iulie a c., în 
România nu vor mai putea fi 
înmatriculate autovehicule până la 
3,5 tone aduse din import, care nu 
răspund normelor de poluare Euro 2. 
O măsură binevenită care încearcă 
să protejeze populația în condițiile în 
care în majoritatea zonelor țării 
noxele degajate în aer de diverși 
factori depășesc normele admise. 
Efectul cel mai puternic se simte mai 
ales în aglomerările urbane unde 
sănătatea oamenilor este afectată 
cel mai mult.

Sigur, un factor important al creș
terii poluării îl constituie autovehicu

lele aduse din import, cu un grad de 
uzură ridicat, însă mult mai ieftine, 
mai apropiate de buzunarele româ
nilor. Măsura se va aplica deopotrivă 
și pentru producția internă de 
automobile începând cu anul 2000.

Normele Euro 2 vor fi valabile 
însă doar un an și jumătate, după 
care vor trebui să se alinieze la Euro 
3, preciza ministrul transporturilor, 
Traian Băsescu. Ce se va întâmpla 
în aceste condiții cu mașinile aflate 
în trafic? Acestea vor rămâne în 
trafic, nu vor fi trase pe dreapta, dar 
vor trebui menținute într-o stare 
tehnică similară cărții tehnice din 

anul de fabricație. Statul va stimula 
achiziția de mașini nepoluante prin 
sistemul de impozitare: proprietarul 
unei mașini care nu poluează va 
plăti impozite mai mici, iar al unei 
mașini poluante va plăti impozite mai 
mari.

O problemă aparte o constituie 
mașinile de producție românească - 
cele mai poluante, rezultat al unei 
tehnologii învechite. Acestea vor 
avea aceeași soartă. De la 1 
ianuarie 2000, nu se va mai 
înmatricula nici o mașină care 
atentează brutal la sănătatea 
populației, precizează același 

ministru al transporturilor. în 
această situație, Uzina de 
Autoturisme Pitești colaborează cu 
firma Bosch în vederea adaptarării 
producției. Deci, soluția Euro 2 
există, în curând va fi omologată, 
ceea ce este un lucru foarte bun. 
Firma Bosch are soluții și pentru 
Euro 3 care se va aplica din anul 
2000 în Europa Occidentală. Uzina 
din Pitești colaborează cu toți 
producătorii de echipamente, chiar 
și cu cei care produc motoare 
pentru a se alinia normelor de 
poluare europene.

Minei BODEA

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Județul 
Hunedoara
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Ștrandul din Geoogiu- 
ftoi în oșteptcirea 

zileldr însorite

Să luăm aminte ia 
ultimul sondaj de opinie al 
CURS. Se desprind din el 
câteva date care ar trebui 
să se constituie în semnale 
de alarmă pentru cei vizați 
și să ducă - așa cum 
preconiza un editorial din 
"Adevărul” - la "debatcani- 
zarea vieții politice ro
mânești”. Asta însă numai 
în cazul când semnalul va fi 
recepționat corect, Iar cei 
cărora le este adresat se 
vor arăta dispuși să-și 
reconsidere atitudinea 
determinată de o menta
litate reziduală. Ceea ce e 
greu de presupus că se va 
întâmpla curând, dacă 
avem în vedere că un 
sondaj de opinie nu poate 
schimba mentalitățile, ci 
doar tacticiie de păstrare 
sau de cucerire a puterii. 
Singura speranță ar fi ca

actualii guvernanți să-și 
schimbe în bine tactica de 
păstrare a puterii. Greu de 
crezut însă și asta, intrucât 
sondajul arată dar că ne 
aflăm în plină anomie, adică 
într-un stadiu de atrofiere a 
criteriilor morale, când 
nimeni nu mai respectă 
nimic, iar statui intră în 
criză de autoritate.

Nimeni nu mai respectă 
nimic, pentru că nimeni nu 
mai are încredere în 
instituțiile fundamentale ale 
statului, 
în topul 
justiția, 
catete, 
partidele politice. Realitatea 
confirmă justețea acestui 
verdict. Nu poți avea 
încredere într-o justiție 
coruptibilă și versatilă. 
Pentru exemple nu ne-ar 
ajunge spațiul. Sunt

Pe ultimele locuri 
încrederii se află 
guvernul, sindi- 
pariamentu! și

suficiente mușamalizarea 
proceselor de corupție, 
in voiuția procesului
"Țigareta H”, sentința 
scandaloasă în cazul Miron 
Cozma, pentru a com
promite întreaga instituție 
în care e de presupus că 
există totuși și oameni 
integri. Toate guvernele 
care s-au perindat din 1989 
au fost demagogice și au 
mimat reforma. De aici 
neîncrederea în guvern în 
generai, ca instituție, ceea 
ce e mult mai periculos 
decât neîncrederea într-un 
guvern anume. înseamnă 
că e cariată ia rădăcină 
însăși încrederea în 
principiile fundamentale 
ale libertății și democrației 
parlamentare. Spre aceeași

_________ Radu aOBANU 

(Continuare în pag. 3)

Președinților 
la Szeged
Azi, dl Gheorghe Dreghici, 

vicepreședinte al Consiliului 
județean și dl loan Avram, 
consilierjudețean participă la 
întâlnirea de la Szeged 
(Ungaria) a Forumului 
Președinților al Cooperării 
Regionale (Dunăre, Criș, 
Mureș, Tisa - DCMT). Cu acest 
prilej sunt luate în discuție 
probleme referitoare la 
activitatea forumului după 
întâlnirea anterioară, re
glementări privind funcțio
narea grupelor de lucru, 
aprobarea semnării pro
tocolului pentru pregătirea 
planului strategic în vederea 
acoperirii financiare, precum 
și a programului comun 
PHARE - CREDO, discuții 
prealabile pentru dezvoltarea 
în continuare a cooperării re- 
gionale. (N.T.)

în ciuda vremii extrem de 

capricioase, cu ploi multe și 
puternice, sezonul turistic, din 
punct de vedere calendaristic 
cel puțin, a început. Vremea 
nefavorabilă nu i-a îndemnat 
pe mulți oameni să meargă să 
se scalde în cele trei bazine 
ale stațiunii Geoagiu - Băi.

- De fapt în iunie am avut 
doar o sâmbătă și o duminică 
bune pentru baie și plajă, ne- 
a spus dl Mircea Hiciu, șeful 
ștrandului. în cele două zile 

am realizat încasări de peste 
24 milioane lei.

Câte bazine are 
ștrandul?

- Trei cu apă termală și 
spații cu dușuri cu apă 
termală. Din cele trei bazine 
unul este cu apă mică, deci 
este destinat copiilor și celor 
ce nu știu să înoate, unul

pentru cei ce știu înota, iar 
unul olimpic.

- Calitatea apei cum 
este?

- Termală cum v-am spus 
și întotdeauna curată. 
Bazinul mic se golește și se 
umple zilnic, cel pentru adulți 
săptămânal, iar bazinul 
olimpic la două săptămâni o 
dată. Odată cu golirea, 
bazinele sunt spălate. 
Ștrandul are 17 angajați ce 
se străduiesc să facă față 
atribuțiunilor ce și le-au 
asumat.

- O ultimă întrebare, 
die Hiciu: cât costă un 
bilet de intrare la ștrand?

- 10.000 de lei pentru 
adulți și 4.000 de lei pentru 
copii. Biletul este valabil de 
dimineața până seara.

Traian BONDOR 
Corne! POENAR

DEvA. Aspect de la mitingul de protest al 
Sindicatului energeticienilor FRE Deva 

Foto: Traian MÂNU

România exportă locuri de muncă 
și importă șomaj"

Fârâ doar și poate, 
vicepreședintelui Senatului, dl 
Ulm Spineanu, îi plac declarațiile 
cu tâlc și metaforele elaborate. 
Fost ministru al Reformei în 
Cabinetul Ciorbea, perioadă 
nerelevantă din punctul de 
vedere al adoptării unor măsuri

reformatoare, dl Spineanu pare a 
cunoaște bine, însă, imensul 
necesar de reformă după care 
tânjește în prezent economia 
românească.

Adresându-se unui auditoriu 
format dirt reprezentanți ai 
comunității economice hune- 
dorene, Spineanu și-a motivat 
prezența în județ prin dorința de a 
cuantifica, la fața locului, situația 
economică a zonei, precum și 
doza de sprijin pe care caracterul 
de regiune defavorizată o 
presupune pentru Hunedoara. 
Redescoperindu-și spiritul 
reformator, Spineanu spune că 
are în obiectiv propunerea spre 
adoptare a unui pachet de 10 legi 
menite a cataliza procesul refor
mator. Se apreciază că actuala 
privatizare nu se face urmărind

strategii clare menite a genera 
la final un sistem asamblat 
economic. Vorbitorul este 
pentru o economie de piață “de 
ordine” care se poate obține 
numai reformând, ținând cont 
de toate implicațiile și 
interdependențele afectate de 
actul novator. Spineanu declară 
că intenționează promovarea 
de legi menite a sprijini in
vestițiile autohtone și IMM. 
Succesul unor asemenea 
inițiative legislative este 
condiționat de intervenții 
reformatoare și în domeniile 
fiscalității și bancar, contextul 
economic actual în care 
dobânzile la depozitele bancare

Adrian SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 3)

Pe fondul iminentei reorganizări a RENEL
Relația Guvern - sindicate din

9

electricitate devine tot mai încordată

Campionatul Mondial de fotbal Franța ‘98 
De azi, meciurile din 
sferturile de finală

De azi, vineri, 3 iulie, la 
Saint Denis, Nantes, Marsilia și 
Lyon se desfășoară meciurile 
din sferturile de finală după

următorul program:
Vineri, 3 iulie, ora 17,30: 

ITALIA - FRANȚA; ora 22,00: 
BRAZILIA - DANEMARCA.

Sâmbătă, 4 iulie, ora 

17,30: OLANDA - ARGEN
TINA; ora 22,00: GERMANIA - 
CROATIA.

Deschis de un cortegiu 
motorizat și sonor, format dintr- 
o parte a parcului auto 
aparținând F.T.D.E.E. --Deva, 
mitingul organizat miercuri de 
sindicatul energeticienilor 
hunedoreni a repus pe tapet 
nemulțumirile și revendicările 
energeticienilor referitoare la 
procesul de restructurare a 
regiei. Adresăndu-se protesta
tarilor, pe ale căror pancarte se 
putea citi: "Sistemul energetic e 
dorit de șmecheri ca o vacă de 
muls", “Transport și distribuție - 
o entitate a CNE" sau "Nu 
suntem decor pentru vanități 
politice”, dl Adolf Mure șan, 
liderul Sindicatului “Energeti- 
ciefiilor"din F.T.D.E.E. - Deva și 
secretar al Federației Naționale 
a Sindicatelor din Electricitate 
“UNIVERS", a precizat că 
începând cu luna februarie a.c. 
Guvernul a rupt dialogul cu 
sindicatele neținând cont de 
propunerile acestora în elabo
rarea programului de restructu
rare a RENEL. Printr-o listă de 
revendicări, sindicatul energe-

ticienilor de la F.T.D.E.E. - Deva 
cere respectarea prevederilor din 
“Programul de guvernare 1998 - 
2000" referitoare la participarea 
sindicatelor la luarea deciziilor 
privind restructurarea, menți
nerea prevederilor din contrac
tele colective de muncă în 
vigoare până la expirarea lor în 
cadrul noilor structuri ce vor 
rezulta prin reorganizare sau 
restructurare, demiterea între
gului consiliu de administrație și 
a directorului general al RENEL 
și numirea unui nou consiliu, în 
care să fie reprezentări, pe criterii 
de competență profesională, în 
mod egal Guvernul, consumatorii 
și salariații, respectarea dreptului 
constituțional al salariaților din 
sistemul energetic național de a 
face grevă prin modificarea 
prevederilor legii conflictelor 
colective de muncă, iar limitarea 
exercitării dreptului la grevă să 
se facă doar în condiții acceptate 
de partenerii sociali.

O delegație a sindicaliștilor s- 
a întâlnit cu prefectul județului în 
vederea solicitării unui sprijin

pentru rezolvarea problemelor. 
La ultima parte a discuțiilor a 
participat dl Ulm Spineanu, fost 
ministru al Reformei, în prezent 
senator PNȚCD, vicepre
ședintele Senatului României. 
Arătându-și scepticismul 
referitor la posibilitatea ca, pe 
termen lung, restructurarea 
RENEL să ducă la creșteri ale 
prețului energiei electrice, dl 
Spineanu s-a oferit să medieze 
pentru sindicaliști rediscutarea 
programului de reformă a 
RENEL în punctul unde este 
stipulată anularea, prin reor
ganizarea regiei în companie 
națională, a contractului 
colectiv de muncă. Referitor la 
dreptul la grevă, dl Spineanu 
a opinat că prin reorganizarea 
RENEL anumite sectoare pot 
primi, în anumite condiții, 
dreptul la grevă. A fost 
nominalizat, în acest sens, 
sectorul de distribuție a 
energiei electrice.

Adrian SĂLĂGEAN
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11.00 Meridianele dansului 11.40 
Telemondial 12.05 Universul cunoașterii 
(do/r) 13.00 Ultimele știri (s/r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 Dosarele 
istoriei (do/r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.10 Telemondial 17.30 
Desene animate 18.00 Katts și câinele 
(s, ep. 40) 18.30 Scena 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 251) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 Echipa de 
intervenție (s) 21.50 Nimic sfânt (s, ep. 
5) 23.00 Pe față și pe dos 0.00 Canary 
Wharf (s, ep. 171)

6.00 România: ora 6 fix! 8.10 
Telemondial 9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
13.00'Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Emisiune pentru 
persoane cu handicap 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.10 Telemondial 
17.30 Desene animate 18.00 Katts și 
câinele (s, ep. 41) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 252) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.00 Efecte secundare (s, 
ep. 27) 21.50 Fotbal: Meci din semifinale 
0.00 Canary Wharf (s, ep. 172)

6.00 România: ora 6 fix! 8.10 
Telemondial 9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Sensul tranziției (r) 13.00 
Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla Neagră 
(s/r) 15.00 Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.10 
Telemondial 17.30 D.a. 18.00 Katts și 
câinele (s, ep. 42) 18.30 Medicina 
pentru toți: Tehnici moderne de diag
nostic 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
253) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal,meteo, ed. specială 
21.00 Efecte secundare (s, ep. 28) 
21.50 Fotbal: Meci din semifinale

6.00 România: ora 6 fix! 8.10 
Telemondial 8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj- 
Napoca 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 15.00 Dialog. Actualitatea 
culturală 17.10 Telemondial 17.30 
Desene animate 18.00 Katts și câinele 
(s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 254) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ed. specială 21.00 
Război în bucătărie (f. România 1996) 
22.05 Cu ochii’n 4 (anchetă) 23.45 
Jurnalul de noapte 0.35 Canary Wharf 
(s, ep. 174)
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6.00 România: ora 6 fix! 8.10 
Telemondial 8.30 D.a. (r) 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) 15.30 
Em. în limba germană 17.10 
Telemondial 17.30 Povești celebre 
(d.a) 18.00 Hollyoaks (S, ep. 84) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 255) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 21.00 Crima din 
Wilbur Fails (f.p. SUA 1997) 22.45 
Jurnalul de noapte 0.00 împreună (f. 
gr. SUA 1992)

7.00 Bună dimineața de la... lași! 8.10 
Telemondial 9.05 Feriți-vă de măgăruș! 
10.05 Viața ca în viață (s) 10.55 Familia 
Cordier-judecător și polițist 12.30 Ordi
nea publică 13.30 Ecranul 14.30 Video- 
magazin 16.30 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 16.55 Planeta CNN, I (do ) 
17.40 Justiție militară (s, ep. 19) 18.30 
Hollyoaks (s, ep. 85) 18.55 Teleenciclo- 
pedia 19.45 Săptămâna sportivă 19.55 
Doaro vorbă „săț-i" mai spun! 20.00 Jurnal, 
Meteo 20.30 Cer întunecat (s, ep. 6) 21.25 
Telemondial 21.45 Turneul final al 
Campionatului Mondial de fotbal - Franța 
’98. Finala pentru locul trei 24.00 Arena 
cupei mondiale
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7.00 Bună dimineața, de la... Cluj- 
Napoca! 8.10 Telemondial 8.30 Lumină 
din lumină 9.05 Colț Alb (d.a) 9.55 Luna 
iulie - Luna filmului „Arlechino”! 10.45 
Biserica satului 11.00 Viața satului 
14.30 Turnul Babei 16.15 D.a. Aladdin
16.40 Documentar National Geo
graphic 17.40 Star Trek - Deep Space 
9 (ep. 65) 18.30 Hollyoaks (s, ep. 86)
19.40 Duminica sportivă 19.55 Doar o 
vorbă ,,săț-i" mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 D-na King, agent secret 
(ep. 27) 21.20 Telemondial 21.45 
Turneul Final al CM de fotbal - Franța 
’98: Marea finală 24.00 Ciclism: Turul 
Franței (rez.)

10.00 Fotbal Turneul Final al CM - 
Franța 1998 (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 13.50 Varietăți muzicale 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 D.a. 16.00 Veronica - 
Chipul iubirii (s) 16.50 Perla Neagră (s, 
ep. 156) 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 
(mag. medical) 20.10 Ultimele știri (s) 
22.00 Foc în noapte (dramă SUA 
1993)

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Fotbal: 
Franța ’98 (r) 12.00 Sunset Beach (si 
r) 12.45 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
(r) 13.00 Nimic sfânt (s/r) 15.10 Limbi 
străine. Franceză 15.35 Doi ani de 
vacanță printre dinozauri (d.a) 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 157) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 19.10 
Dosarele istoriei (do) 20.10 Ultimele 
știri (s, ep. 85) 21.00 Sensul tranziției 
22.00 Teatru liric 23.30 Pelerinaje 0.00 
Festivalul de Muzică Modernă, 
București 1998

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Fotbal: 
Franța 1998 (r) 12.00 Sunset 
Beach (sr) 12.45 Doar o vorbă... (r) 
13.00 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (r) 14.00 Em. în limba 
maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 D.a. 16.00 Veronica 
- Chipul iubirii (s) 16.50 Perla 
Neagră (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 19.40 Dreptul la 
adevăr 20.10 Ultimele știri (s, ep. 
86) 22.00 Un loc periculos (f.a.SUA 
’94)

8.30 Fotbal Turneul Final al CM- 
Franța ’98 (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 14.00 
Emisiune 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.) 19.10 Față-n față cu 
autorul 20.10 Ultimele știri (s, ep. 87) 
22.00 Doctor Semmelweis (dramă 
Franța/Polonia 1995) 23.40 Lumea 
sportului

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Fotbal 
Turneul Final al CM-Franța ’98 (r)
14.30 TVR Cluj-Napoca 15.10 
Limbi străine pt. copii, italiană, 
engleză 15.35 Regina celor 100 de 
ani (d.a) 16.00 Veronica - Chipul 
iubirii (s) 16.50 Perla Neagră (s) 
17.40 Tribuna partidelor par
lamentare 18.00 Universul 
cunoașterii (mag. șt.) 20.10 Ultimele 
știri (s, ep. 88) 21.40 Atletism Prima 
etapă a circuitului Golden League, 
Oslo (înreg.) 23.15 Buddha din 
suburbie (s, ep. 2)

7.00 Buddha din suburbie (s, ep. 2) 
8.00 Regina celor 1000 de ani (d.a.)
8.30 Sporturi extreme (do) 9.00 
Comorile lumii 9.30 Pas cu pas... prin 
Toulouse 10.30 Documente culturale
11.30 TVR Cluj-Napoca 13.30 Treizeci 
de minute cu Paul Goma (ep. 1, r) 
14.00 Oppenheimer (s, ep. 1) 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s, ep. 84) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 160) 17.40 
Tradiții 18.10 Planeta cinema (r) 19.00 
Sporturi extreme (do) 19.30 Teatru 
TV Mari actori în mari comedii ale 
dramaturgiei românești

7.00 Cer întunecat (r) 8.00 Regina celor 
1000 de ani (d.a/r) 8.30 Turneul final al 
CM de fotbal - Franța ’98 (r) 11.00 
Comorile lumii 11.30 TVR lași 13.30 
Creanga de aur 14.00 Oppenheimer (ep. 
2) 15.10 Din albumul celor mai frumoase 
melodii populare... 15.35 Regina celor 
1000 de ani (d.a) 16.00 Veronica - 
Chipul iubirii (s, ep. 85) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 161) 19.00 In plină acțiune 
(s, ep. 37) 19.45 Clepsidra cu imagini 
20.00 Ultimul tren. Despre întreprinderile 
mici și mijlocii 21.00 Consiliu de familie (f, 
Franța, 1986) 22.40 Vitrina personajelor 
de operă: Isabella 22.50 Cum vă 
place...să trăiți maestre! (r)

14.00 Știrile amiezii 14.10 Sfântul 
(s, ep. 36) 15.40 întoarcerea 
Sfântului (ș, ep. 11) 16.35 Văduva 
(s, ep. 35) 18.00 Esmeralda (s, ep. 
95) 19.30 Dallas (s, ep. 37) 20.20 
Caracatița (s, seria 9, ep. 4) 21.15 
Omul cu o mie de fețe (s, ep. 42) 
22.00 Hombres - Războiul sexelor 
(s) 22.45 Știri/Sport 23.00 Tropi
cal Heat (s, ep. 20) 23.45 
Microbiștii de la miezul nopții 0.30 
Observator (r) 1.10 Sfântul (s/r) 
2.00 Văduva (s/r) 2.54 Dallas (s/r)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 10.00 
Procesul mondialelor (r) 10.30 Lumea 
filmului (r) 10.55 Moștenirea grea (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Dispariția 
Norei (f. p. SUA 1993) 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria (s) 16.10 
Nano (s, ep. 69) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Știri de televiziune 
(co. SUA 1987) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 116) 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) 
15.30 Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 18.00 Celebri și bogați (s) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s) 20.15 
Misterele din New Orleans (s, ep. 
28) 21.15 Șantajul (s, ep. 4) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe

7.00 Dimineața devreme 10.25 
Animal Show (s) 11.00 Caracatița 
(s/r) 12.00 Omul cu o mie de fețe 
(s/r) 13.00 Tropical Heat (s/r) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 Sfântul 
(s, ep. 37) 15.10 Vrei să ne 
distrăm sâmbătă seara? (div./r) 
15.40 întoarcerea Sfântului (s, ep. 
12) 16.35 Văduva (s, ep. 36) 
18.00 Esmeralda (s, ep. 96) 19.30 
Dallas (s, ep. 38) 20.20 
închisoarea secretelor (dramă 
SUA 1996) 22.45 Știri/Sport 
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 Știri 
de televiziune (f/r) 12.55 Știrile. PRO TV 
13.00 Zdrențărosul (dramă SUA 1981) 
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. 21)21.15 
Pensacola - Trupe de elită (s, ep. 2) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 117) 
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 Născut în L.A. (co. 
SUA 1987) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe

7.00 Dimineața devreme 10.25 
Animal Show (s) 11.00
închisoarea secretelor (f/r) 13.00 
Tropical Heat (s/r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s, ep. 38) 
15.40 întoarcerea Sfântului (s, ep. 
13) 16.35 Văduva (s, ep. 37) 
18.00 Esmeralda (s, ep. 97) 19.30 
Dallas (s, ep. 39) 20.20 Mai 
presus de toate (dramă SUA 
1992) 22.45 Știri/Sport 23.00 
Tropical Heat (s, ep. 22) 23.45 
Microbiștii.de la miezul nopții 0.30 
Observator

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do) 10.25 Animal 
Show ()s 12.40 Fără limită 13.00 
Tropical Heat (s/r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s) 15.40 
întoarcerea Sfântuiui (s, ep. 14) 
16.35 Văduva (s, ep. 38) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 98) 19.30 Dal
las (s, ep.40) 20.20 Twin Peaks 
(s, ep. 8) 21.15 Cronici 
paranormale (s, ep. 30) 22.45 
Știri/Sport 23.00 Tropical Heat (s, 
ep. 23) 23.45 Microbiștii de la 
miezul nopțiP’

10.00 Planeta vie (do) 10.25 
Animal Show 11.00 Twin Peaks 
(s/r) 14.00 Știrile amiezii 14.10 
Sfântul (s, ep. 40) 15.10 
Controverse istorice (r) 15.40 
întoarcerea Sfântului (s, ep. 15) 
16.35 Văduva (s, ep. 39) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 99) 19.30 Dal
las (s, ep. 41) 20.20 Navarro (s, 
ep. 5) 22.45 Știri/Sport 23.00 
Tropical Heat (s, ep. 24) 23.45 
Microbiștii de la miezul nopții 0.30 
Spetters (dramă Olanda ’90) 2.00 
Tropical Heat (s/r)______________

7.00 Știri/Sport 7.05 Arliss (s, ep.
19 ,r) 7.55 Berlin Express (f, 
acțiune, spionaj, SUA, 1984) 9.15 
O echipă fantastică (d.a., ep. 31) 
9.45 Noile aventuri ale lui Flash 
Gordon (d.a) 10.15 Alertă pe plajă 
(s, ep. 4) 11.00 între prieteni 12.00 
Mileniul III: Spaime, soluții, speranțe 
13.00 Vedeta în papuci 16.30 
Uragan în paradis (f, ep. 4) 17.15 
Spitalul universitar (s, ep. 4) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 100119.30 Vrei 
să ne distrăm sâmbătă seara? 
20.00 Libertate furată (dramă, 
SUA, 1996) 21.30 A 3-a planetă de 
la Soare (s, ep. 42)

7.00 Știri/Sport 7.30 A treia 
planetă de la Soare (r) 8.00 
Controverse istorice 8.30 Spirit și 
credință 9.00 Animal Show (s, ep. 
5) 9.30 Cenușăreasa (d.a) 10.30 
Maighty Max (d.a., ep. 20) 11.30 
Roata de rezervă 12.30 
Descoperiri (ep. 15) 14.00 
Magazin duminical. Duminica în 
familie 18.00 Esmeralda (s, ep. 
101) 19.30 Sparks (s, ep. 42) 
20.00 Prințesa Caraboo (comedie, 
SUA, 1994) 21.45 Păstrează visul 
(s, ep. 1) 22.45 Sandra, prințesa 
rebelă (s, ep. 4) 23.45 Microbiștii 
de la miezul nopții (talkshow)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 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 Chattanooga Choo 
Choo (co. SUA 1984) 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 Me and Veronica 
(dramă SUA 1992) 22.35 Știrile PRO TV 
22.50 Seinfeld (s, ep. 118) 23.20 Știrile 
PRO TV

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 Me and Veronica (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Rivalitate (thriller 
SUA 1993) 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. 83) 21.15 Nikita (s, ep. 18) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 119) 
22.45 Cracker (s) 23.30 Știrile PRO TV 
0.00 Procesul mondialelor

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 
Procesul mondialelor (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 Mai presus de 
suspiciune (f. p. SUA ’94) 15.10 Maria 
(s) 16.10 Nano (s) 17.00 Știrile PRO 
TV17.15 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 Hard to Kill (f.a. SUA 
1990) 23.30 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.50 Chestiunea zilei 0.00 
Procesul mondialelor

8.15 Mot (d.a. ep. 4) 8.45 Superboy (f, 
ep. 48) 9.15 Focul ucigaș (f, SUA, 1991)
11.30 PRO Motor 12.00 Heights (s, ep. 5) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 O căsnicie 
perfectă (s, ep. 29) 13.30 Lano și 
Woodly (div.) 14.00 Generația PRO 
15.10 Gillette - lumea sportului 15.40 Șut 
și câștigi! 16.10 Hercule (s, ep. 71) 17.00 
Connan (s, primul ep.) 17.50 PRO Fa
shion 18.20 Adevărul gol goluț (s, ep. 16)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Millennium (s, 
ep. 42) 21.00 Obsesii fatale (f, US, 
1993) 23.00 NYPD Blue - viață de 
polițist (ep. 41) 23.45 Știrile PRO TV 0.00 
Procesul mondialelor

7.00 Duckman (d.a., ep. 12) 8.00 
Căpitanul (ep. 8) 8.30 Conan, 
aventurierul (d.a) 9.00 Mowgli (f, ep. 6) 
11.00 Doctor în Alaska (s, ep. 69) 12.00 
Profeții despre trecut (talkshow) 13.05 
Lano și Woodly (div.) 13.35 Vărul din 
străinătate (s, ep. 95) 14.05 Chestiunea 
zilei cu Florin Călinescu 14.45 Lumea 
filmului 15.15 Al șaptelea cer (ep. 30) 
16.00 Formula I: Marele Premiu al Marii 
Britanii 18.00 Beverly Hills (ep. 130) 
19.30 Știrile PRO TV 20.00 întoarcerea 
soldatului (f, dramă, Marea Britanie, 
1982) 22.00 Cybill (s, ep. 21) 22.30 
Brigada 132 (s, ep. 8) 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) 
15.05 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. 6) 21.15 Vizită la 
domiciliu (co. SUA ’78) 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 
Contralovitura (s) 21.15 Viață de 
erou (dramă SUA 1988, p. I) 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. 29)
21.15 Martor-cheie (thriller SUA 
1994) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe

7.00 Show pentru copii: Xuxa (r) 7.30 
Elefănțelul (show pt. copii) 8.00 Lumea 
lui Eric (s) 8.30 Povestiri din Biblie (d.a)
8.45 Bailey Kipper 9.10 Apărătorii 
galaxiei 10.00 Prințul Valiant (d.a, ep. 4)
10.45 Inspectorul Gadget (d.a) 11.00 
Daria (d.a) 11.30 Pământul: Bătălia finală 
(s, ep. 14) 12.30 Eurofotbal - emisiune 
sportivă 13.30 Automobilism 14.00 în 
căutarea dreptății (s, ep. 14) 15.00 
Dragoste înghețată (f, dramă, SUA) 
17.00 Zona M - emisiune muzicală 18.00 
911: Apel de urgență (ep. 21) 19.00 Știri
19.45 Dispărut în misiune (dramă, SUA, 
1982) 21.30 Twisted Tales (s) 22.00 
Istoria mafiei americane 23.00 Știri

9.00 Echipa de fotbal (d.a) 9.30 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.00 Un cuplu 
irezistibil (d.a) 10.30 1999 (ep. 24) 11.30 
Duminică la prânz (talkshow) 14.00 
Lumea lui Dave (ep. 26) 14.30 Vedetele 
dragostei (do) 15.00 Față în față la Holly
wood (ep. 29) 15.30 Secretele bărbaților 
irezistibili (ep. 14) 16.00 Videofashion
16.30 Din culisele modei 17.00 Un alt 
început (ep. 15/r) 18.00 Atingerea 
îngerilor (ep. 14/r) 19.00 Știri 19.45 Joc în 
doi (comedie romantică, SUA, 1995)
21.30 Călătorii în lumi paralele (ep. 26)
22.30 Nimeni nu e perfect (ep. 25) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe. Prima divizie 
- emisiune sportivă
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ACASĂ

LUNI 6 IULIE
9.00 Album de familie (f/r) 

10.20 Arhiva neagră (s/r) 11.10 
Marielena (s/r) 11.50 Din toată 
inima (s/r) 13.00 Palatul alb (f/r) 
16.00 Omul mării (s) 17.00 
Marielena (s) 17.15 Din toată inima 
(s) 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 Verdict: crimă! (s) 
22.00 Nimic personal (s) 22.45 The 
Best Man (co. SUA 1964)

MARȚI 7 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 The Best Man (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 
Magazinul animalelor (d.a.) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 Ver
dict: crimă! (s) 22.00 Nimic per
sonal (s) 22.45 La Venexiana 
(dramă Italia 1986)

MIERCURI fi IULIE

Dragoste și putere (s) 21.00 Ver
dict: crimă! (s) 22.00 Nimic per
sonal (s) 22.45 Râul roșu (west
ern SUA '48)

VINERI IO 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 Râul roșu (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 Verdict: crimă! 
(s) 22.00 Nimic personal (s)
22.45 Buzduganul cu trei peceti 
(f. Rom. 1977, p. II)

Cmpwnatul Mondial de fetM Franța *98

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 Verdict: crimă! (s) 22.00 
Nimic personal (s) 22.45 The 
Teahouse of the August Moon (co 
SUA ’56)

JOI 9 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 The Teahouse of 
the August Moon (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

SÂMBĂTĂ 11 IULIE
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 Cinemateca de 
acasă: Buzduganul cu trei peceți 
(r) 16.00 Omul mării (ep. 69) 
17.00 Marielena (ep. 160) 17,15 
Din toată inima (ep. 83) 18.30 
Concursul de Acasă 18 45 Din 
toată inima (ep. 84) 19.30 
Magazinul animalelor (d.a, ep. 
14) 20.00 Salonul muzical 
„Acasă". Lista lui Sava 22.30 
Anna celor o mie de zile (f. 
dramă/istoric Anglia, 1969)

DUMINICĂ 12 IULIE
9.25 Sport extrem 10.30 

Raliul Baia Mare 10.50 Baschet 
NBA special 11.20 Baschet NBA 
- finale - retrospectiva anilor '70- 
’80 13.00 Tenis Wimbledon - 
rezumat 14.00 Fotbal Anglia - 
topul celor mai frumoase goluri 
15.00 Istoria Cupei Mondiale 
povestită de loan Chirilă - 1994 
16.30 FIFA Magazin 17.00 
Retrospectiva săptămânii 17.40 
Babe: Viața lui Babe Ruth (f, 
biografic, 1992) 19.30 Magazinul 
animalelor (dla., ep. 15) 20.00 
Marile bătălii ale celui de-al ll-lea 
război mondial (ep. 21) 21.00 
Arhiva Neagră (ultimele 
episoade) 22.30 Schimbări 
(melodramă, SUA, 1991)

CE NU FAC PASIONAȚII 
DE FOTBAL?

Pasionații de fotbal sunt gata pentru orice extravaganță, 
cum ar fi să își învețe peștii roșii din acvariu să-și câștige hrana 
marcând goluri, a anunțat, duminică, ziarul canadian Toronto 
Star, transmite AFP.

Ziarul a deschis pe site-ul său de pe Internet o rubrică 
specială pentru suporterii pasionați de fotbal, pentru a alege 
apoi “Fânul numărul 1 al Campionatului Mondial de Fotbal”, cel 
care "mănâncă, doarme și respiră” în ritmul acestui eveniment 
mondial.

O doamnă din Brampton, Ontario, a povestit că alcătuiește 
meniul familiei inspirată de Campionatul Mondial. “Cînd avem 
la masă piure, îl aranjez în formă de minge de fotbal. încerc 

întotdeauna să fac în așa fel încît să avem la masă ceva care 
să ne facă să ne gândim la fotbal”, a povestit ea.

Sunny Fok, un student din Toronto, a povestit cum și-a 
învățat peștii roșii din acvariu să joace fotbal. “Le-am 
confecționat o minge mititică de fotbal, i-am împărțit în echipe 
și de fiecare dată când un pește bagă mingea în plasa pe care 
le-am instalat-o în acvariu, le dau să mănânce”, explică el.

Un corespondent al ziarului Toronto Star a mărturisit că și- 
a pus însemnele Campionatului de Fotbal pe toate hainele 
sale: “pe cămăși, pe pantaloni, chiar și pe pijama și pe lenjerie". 
Ce nu fac pasionații de fotbal?

S-au acordat 16 lovituri de pedeapsă, dintre care una 
ratată (Mijatovic, partida cu Olanda)

S-au acordat 211 cartonașe galbene (medie 3,76 de 
meci)

S-au acordat 17 cartonașe roșii (medie 0,30 de meci) 
Golul 10: Salas (Chile), min. 50, partida cu Italia 
Golul

Saudită
Golul
Golul
Până

meci), dintre care 4 autogoluri
Golul 1700 din întreaga istorie a Cupei Mondiale: 

Komljenovic (Iugoslavia), min. 4, meciul cu S.U.A.
Cel mai frecvent scor: 1-0 (de 12 ori)
Numărul total al spectatorilor: 2.463.000 (în 56 

întâlniri)
Media spectatorilor: 43.982

50: Henry (Franța), min. 36, partida cu Arabia

100: Hierro (Spania), min. 4, partida cu Bulgaria 
140: Klinsmann, min. 75, partida cu Mexic 
acum s-au înscris 149 goluri (medie 2,66 de

Ciirie sunrit 
gi© li greierii ii

CIFRE ELOCVENTE DE LA
MAREA ÎNTRECERE
FOTBALISTICA CM

Primul gol al turneului final a fost înscris de Cesar 
Sampaio (Brazilia), min. 5, meciul cu Scoția

Primul hat-trick: Batistuta, în meciul Argentina- 
Jamaica 5-0

5 goluri: Batistuta (Argentina)/ 2 din penalty, 
Vieri (Italia)

4 goluri: L. Hernandez (Mexic), Salas (Chile)
3 goluri: Bierhoff, Klinsmann (ambii Germania), 

Henry (Franța), Ronaldo / 1, C. Sampaio (ambii 
Brazilia), Suker (Croația) /1

2 goluri: R. Baggio (Italia) /1, Bartlett (Africa de 
Sud) / 1, Bebeto (Brazilia), Bassir, Hadda (ambii 
Maroc), Bergkarnp, Cocu, R. de Boer (toți Oianda), 
Hierro / 1, Kiko, Morientes (toți Spania), 
Komljenovic (Iugoslavia), V. Moldovan (România), 
Ortega (Argentina), Owen, Shearer / 1 (ambii 
Anglia), Pelaez (Mexic), Whitemore (Jamaica), 
Wiimots (Belgia)

(Urmare din pag. 1)

După lucrările care se fac la 
sediul subfilialei de Cruce Roșie 
din Hațeg s-ar putea crede că 
transformarea acestuia într-un 
spațiu multifuncțional în sprijinul 
oamenilor este principala grijă a 
comitetului. Și chiar este o 
preocupare de căpătâi utilarea 
sediului concesionat gratuit pentru 
50 de ani de către Primăria Hațeg.

Dar, cum preciza dna Steluța 
Rădoni, directoarea subfilialei de 
Cruce Roșie Hațeg, “în prim plan, 
în această perioadă au stat 
acțiunile pentru ajutorarea 
sinistraților". în oraș n-au fost 
probleme cu inundațiile dar 
subfiliala îi ajută pe toți cei din 
zonă. De aceea reprezentanții 
subfilialei, coordonați de dna 
Steluța Rădoni și Siminic Boțea, 
vicepreședinte al comitetului, s-au 
deplasat cu mașina pompierilor,

la Pietros, unde apele furioase au 
ras pur și simplu casa familiei 
Maria și Vasile Crețu. Subfiliala 
hațegană a fost prima care a venit 
în sprijinul familiei sinistrate cu 11 
cutii cu haine diverse, cu alimente 
de strictă necesitate, cu dune, 
perne, perdele, saltea și pături. 
Toate aceste donații au fost luate 
din depozitul subfilialei, constituit 
special pentru asemenea situații, 
cu concursul Crucii Roșii din Bad 
Sackingen (Germania), cu care 
este înfrățită. Dna Steluța Rădoni 
spera că vor reuși să sprijine cât 
de cât această familie și cu altceva 
(bani, materiale) în ridicarea altei 
case. De asemenea, subfiliala are 
disponibilități să acorde și altor 
persoane ajutoare în caz de 
dezastru.

in privința sediului, la care 
acum se lucrează spre a fi “utilizat

și funcțional la maxim", am aflat 
că va fi inaugurat în septembrie. 
Atunci el va fi la dispoziția 
populației căreia își oferă 
serviciile. Aici ființează din 
toamnă un laborator de analize 
medicale, un punct farmaceutic, 
o sală pentru cursurile de surori 
de Cruce Roșie, alta pentru 
mașini de cusut pentru femei 
șomere. Subfiliala are 11 mașini 

^de cusut, care pot fi folosite de 
femei care știu să coase, gratuit, 
și la care se vor putea executa, 
dacă există comenzi, articole de 
îmbrăcăminte pentru casele de 
copii. Renovarea spațiului, 
amenajarea și dotarea lui se fac 
cu sprijinul Crucii Roșii din Bad 
Sackingen, de la care subfiliala 
din Hațeg primește bani și 
materiale în acest sens.

Viorica ROMAN

(Urmare din pag. 1)

concluzie ne duc și locurile 
rușinoase pe care ie ocupă 
în top parlamentul și 
partidele politice. Cei 
intervievați au distribuit 
corupția în mod sensibil 
egal în toate partidele, ceea 
ce ne amintește de adevărul 
rostit de Mircea Dinescu 
încă pe vremea CPUN-uiui: 
"Dumnezeu i-a împărțit pe 
tică/osi în mod egal în toate 
partidele”. întrebarea tulbu
rătoare este de ce partidele 
se complac în a-i accepta și 
nu rareori chiar în a-i proteja 
pe ticăloși, știind bine că 
aceasta nu poate fi decât în 
detrimentul ior? Neputința 
de a răspunde unei astfel de 
nedumeriri duce și aici ia 
retragerea încrederii. Cât 
despre sindicate, nimerite în 
aceeași oală a dezonoarei, 
ce să mai spunem?

Avertismentul majorității
Artizanul pierderii ior de 
popularitate este același 
Miron Cozma. De ia 
mineriade încoace, eie sunt 
percepute ca niște mase de 
manevră, cu lideri aroganți 
și lesne ispitiți de putere, 
iar veșnicele lor amenințări 
cu ieșiri în stradă, greve 
generale, blocări de dru
muri ș.c J. nu fac decât să 
irite și mai mult o 
“populație" aflată în pragul 
exasperării.

Singurele instituții în 
care românul mai are 
încredere sunt Biserica, 
Armata, CEC-ui (!), posturile 
de televiziune, intelectualii 
și ziariștii (percepuți, 
aceștia, ca și categorii 
diferite?!). Dintre acestea, 
Biserica și Armata 
beneficiază de o încredere 
inerțială, întrucât realitatea

"de pe teren ~ e oarecum 
diferită de imaginea 
idealizată pe care și-a 
format-o "populația" 
despre eie. O chestiune 
asupra căreia ar merita să 
revenim...

Fapt este că recentul 
sondaj se constituie într- 
un avertisment al unei 
majorități pe caie de 
maturizare politică, tot mai 
puțin dispusă a suporta 
cacealmale. Singura insti
tuție care pare receptivă 
este guvernul domnului 
Radu Vasile, decis să fina
lizeze reforma împotriva 
oricăror rezistențe oculte. 
Poate, urmăndu-i exem
plul măcar în ceasul al 
doisprezecelea, se vor 
trezi și celelalte la 
realitate.

sunt mai mari decât rata 
rentabilității firmelor descurajând 
investițiile. Vorbind despre 
raportul export-import, Spineanu 
a precizat că peste 30 la sută din 
exporturile românești nu 
înmagazinează aproape deloc 
plus valoare în timp ce importurile 
sunt în majoritate produse finite 
cu înalt grad de prelucrare. “Cu 
alte cuvinte, a declarat vorbitorul, 
România exportă locuri de muncă

România exporta locuri de 
munca și importa șomaj

și importă șomaj". Acest lucru 
duce chiar la dispeiriția pieței 
interne, ceea ce pune con
strângeri câteodată umilitoare, în 
negocierile cu posțbilii parteneri 
externi de afaceri. în ce privește 
sprijinirea IMM, viziunea dlui 
Spineanu urmărește acordarea 
de facilități atât micilor firme de 
producție, ce sunt,angrenate în

fabricarea unor subansamble 
cât și marilor agenți economici, 
cu perspective de redresare, 
care ar putea asigura co
menzile pentru IMM. Conform 
previziunilor vorbitorului, în anul 
2000, peste 80 la sută din PIB 
va fi asigurat de sectorul privat, 
jumătate din acest procent 
aparținând ca aport IMM.

Donații pentru 
sinistrați prin 
apel telefonic

Reamintim abonaților centralelor tele
fonice care doresc să facă donații pentru 
sinistrați, în cazul centralelor digitale pot 
apela la următoarele telefoane, formând 
numărul întreg: 054222205pentru 5000lei: 
054222210 pentru 10000 lei: 054222225 
pentru 25000 iei: 054222250 pentru 50000 
lei și 054222200 pentru 100000 lei.

Abonații conectați la centrale analogice 
pot face donații prin intermediul liniei 
“Solidaritatea” apelând operatoarea de la 
serviciul 991. Mai multe apeluri înseamnă 
mai mulți oameni de suflet, mai multe 
ajutoare pentru sinistrați. (N.T.)

Doi medici americani 
în județul Hunedoara

Doi medici epidemiologi americani vor 
efectua, timp de o săptămână, în câteva 
localități din județul Hunedoara, un studiu 
privind folosirea tratamentului injectabil în cazul 
hepatitei virale acute. Cei doi specialiști de la 
CDC Center din Atlanta vor fi însoțiți în 
deplasările pe care le vor face în mai multe 
localități din județ de medicii de la Inspectoratul 
de Sănătate Publică Hunedoara. Medicii români 
susțin că studiul, bazat pe anchete în teren, 
este util pentru că poate depista gradul de 
informare al populației în cazul hepatitei virale 
acute, iar în funcție de rezultate există 
posibilitatea elaborării unui program amplu de 
prevenire a acestei boli. Acțiunea face parte 
dintr-un program inițiat de Departamentul de 
Stat al SUA pentru România și se derulează în 
județele Prahova, Hunedoara, Mureș și lași în 
care a fost constatată o creștere a procentului 
de morbiditate datorată hepatitei virale acute.

Pe cărările vacantei
să petrecem cât mai plăcut 
zilele așteptatei vacanțe. 
Astfel, am cunoscut locul 
sacru al moților de la Țebea 
unde am admirat Gorunul lui 
Horea, ne-am recules în fața 
mormântului lui Avram lancu 
și am prezentat un scurt re
cital de versuri și cântece 
patriotice.

Am vizitat apoi Muzeul 
aurului din Brad de unde am

F 
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I

Stimată redacție, pentru 
| mine și colegii mei a fost o 

mare sărbătoare atunci când 
am citit în ziar știrile publicate 
despre activitatea clasei 
noastre. Acum vreau să vă 
aduc la cunoștință că am 
terminat clasa a V-a cu bine, 
atât eu cât și cei 32 de colegi 
ai mei. împreună cu dirigintele 
clasei ne-am propus ca, în 
limita posibilităților noastre,

I 
I
I
I
I
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-------------------------------------------------- x 
plecat spre Casa memorială ■ 
Crișan din satul cu același * 
nume și Mănăstirea Crișan. I 
Orașul Deva ne-a încântat | 
din nou cu frumusețea și î 
curățenia sa.

Sperăm ca în această I 

vacanță, alături de dirigintele | 
nostru, Gheorghe Medrea, ■ 
să mai poposim și pe alte * 
meleaguri ale țării, dragi I 

nouă. i
Ioana GHIMPĂU j 
Școala Generală !

Rapoitu Mare •
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SPITALUL MUNICIPAL TRĂIEȘTE DIN 

MILA FURNIZORILOR DE SERVICII
BLOCAJ

CWERAT1JW WNOTKTOTOLw
Dialogul purtat cu dl dr. 

Rorheo Stănescu, directorul 
Spitalului Municipal Hune
doara, se vrea un semnal de 
alarmă privind situația ex
trem de critică în care se gă
sește în prezent această in
stituție medicală.

începând cu 1 iulie a.c. 

spitalul nu mai beneficiază 
de suportul financiar al Pri
măriei sau al Ministerului 
Sănătății. Singura sursă de 
venit a spitalului se consti
tuie, conform prevederilor 
Legii Asigurărilor de Sănă
tate, din prelevările de 5 la 
sută pe care operatorii eco
nomici le plătesc din pro
priul impozit. Aceste fonduri 
vor fi gestionate de viitoarele 
Case de Asigurări a căror 
funcție e preluată deocam
dată de Direcțiile Sanitare 
județene. Din păcate, ne 
spune interlocutorul, la nivel 
de țară, dintr-un total preco-

*
Inconștiența la volan

Sunt frecvente în ultima vre
me cazurile în care tineri nea
vând permisul de conducere 
auto sau cj permisul suspendat 
se hazardează să conducă au- 
oturisme, unele de mare putere, 
Ducând în pericol atât viata lor

A

Acțiunea SESAM continuă___ >_________________________________________________
'.'"•.'j! dintre obiectivele pro

gramului SESAM pentru Româ
na pe care Organizația Nongu- 
v ornamentală "lancu de Hune
doara’ și-a propus să-l realize- 

în Hunedoara (cu sprijinul 
n jpr.tSiilor și al câtorva instituții 
ir eale) prevede asigurarea unor 
locuințe sociale pentru copiii din 
instituțiile de ocrotire. Deși inițial 
eta prevăzut ca amenajarea 
testului cămin de nefamiliști 
(cezafectat) destinat acestor 
locuințe să fie finalizată până în 
prezent, întârzierea cu care s- 
au început lucrările de reparații 

nizat de 160 de miliarde de 
lei, s-au strâns până la aceas
tă dată doar 50 de miliarde, 
deci doar o treime din nece
sar La Hunedoara, cele mai 
mai , restanțe la achitarea co
tei de 5 procente le are "Side
rurgica" SA, 5 miliarde de lei, 
combinatul având o restanță 
de 12 miliarde de lei la plata 
cotei de 2 la sută, fond de să
nătate, care s-a prelevat până 
la 1 ianuarie a.c. O altă firmă 
datoare la acest capitol, dar la 
mare dista'nță de combinat, 
este S C. "Meropa" S.A. care 
are de plătit 123 de milioane 
de lei la 3 la sută și restanțe 
de 130 de milioane la 2 la 
sută.

Dată fiind lipsa acută de 
fonduri, situația spitalului se 
înrăutățește de la o săptămâ
nă la alta. Secția contagioși, 
ne spune dl Stănescu, suferă 
din cauza gradului avansat 
de uzură a clădirii ce o adă- 

*
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cât și a pertenerilor la trafic. Este 
și cazul lui Baiescu Florin, de 24 
de ani, din Hunedoara care a fost 
depistat de o patrulă de ordine 
publică conducând un autoturism, 
permisul fiindu-i suspendat ante
rior pentru altă abatere.

a decalat tot intervalul estimat în 
acest sens.

în momentul de față stadiul 
este cel al dotării cu mobilier a 
imobilului, după cum aflăm din 
discuția cu dna Maria Costa, admi
nistrator financiar al programului 
SESAM. S-a întocmit, de aseme
nea, centralizatorul pe meserii, 
stabilindu-se un acord de prin
cipiu cu agenții economici care au 
oferit locuri de muncă pentru cei 
31 de copii (8 fete și 22 de băieți) 
beneficiari ai acestui program. La 
SC Aracom SRL, SC Harabagiu 
SNC și la fosta secție hunedo- 

postește, existând pericolul 
ca ea să nu mai funcționeze, 
neavând autorizația sanita
ră. Până acum, bolnavii nu 
au ajuns să simtă efectele 
crizei, ei beneficiind în conti
nuare de asistența sanitară 
completă. "Acest lucru nu ți
ne de vreun miracol, preci
zează dl Stănescu. Pur și 
simplu, spitalul trăiește din 
mila operatorilor economici 
care-i furnizează principalele 
servicii". Cum această stare 
de fapt nu poate să se per
manentizeze, interlocutorul 
face un apel operatorilor 
economici să-și plătească 
cota de 5 procente aferente 
sănătății. Altfel, bolnavii an
gajați ai firmelor ce nu și-au 
plătit cota pentru sănătate, 
vor trebui să suporte contra
valoarea consultației și a tra
tamentului, nebeneficiind de 
înlesnirile generate de asi
gurare.

Notă bună la
exercițiul tțe 

alarmare privind 
Protecția civilă r

Marți a avut loc la Hune
doara un exercițiu de alar

mare privind protecția civilă. 
Exercițiul a fost organizat sub 
supervizarea Statului Major 
de Protecție Civilă și a șefilor 
Comisiilor de Protecție Civilă 
sub coordonarea Inspectora
tului Județean de Protecție 
Civilă. Acțiunea a avut ca 
scop educarea și informarea 
populației referitor la com
portamentul pe care trebuie 
să-l aibă în cazul apariției u- 
nor situații deosebite gene
rate, pe timp de pace, de ca
lamități naturale (inundații, 
cutremure). S-a testat toto
dată dacă populația cunoaș
te locurile unde se găsesc 
adăposturile în oraș. Con
form celor declarate de dnul 
ec. Remus Mariș, primarul 
municipiului, exercițiul a de
curs în condiții foarte bune, 
reacția populației a fost 
promptă, iar coordonarea ac
țiunilor instituțiilor implicate 
în exercițiu a fost perfectă.

Pagină realizată de: 
Georgeta BÎRLA, 

Adrian SĂLĂGEAN
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reană a Companiei de blănuri 
"Vidra" Orăștie tinerii amintiți, 
care părăsesc casele de copii, 
vor putea lucra ca și confec
tioned de încălțăminte și îmbră
căminte, zidari, dulgheri, elec
tricieni, mașiniști etc.

După finalizarea reabilitării 
clădirii (prevăzută pentru luna 
septembrie) și după ce copiii 
vor fi atestați corespunzător 
(inclusiv medical), ei își vor lua 
locul în societate, acesta repre
zentând de fapt scopul'final al 
programului realizat de Organi
zația "lancu de Hunedoara".

Caracterul monoindustrial al 
Hunedoarei începe să-și arate 
efectele nefaste tot mai preg
nant pe măsură ce situația finan
ciară a "Siderurgicii" S.A. devine 
tot mai critică. Unul din operatorii 
economici afectați de portofoliul 
redus de comenzi pe care-l mai 
are combinatul este Coopera
tiva meșteșugărească "Con
structorul". "Ultima comandă de 
lucrări obținută de la Siderurgica 
a fost în luna aprilie a.c. Comen
zile au fost onorate și de atunci 
n-am mai primit nici o comandă 
de la principalul nostru bene
ficiar. Acest lucru a generat blo
carea activității pe o perioadă 
nedeterminată", ne spune dna 
Gina Stanciu, cpntabilul șef al 
cooperativei. Tot personalul a 
fost trimis, din această lună, în ,*

Z"

Cu păți mici, spre satisfacții mari
In urmă cu un an de zile con

semnam pentru prima dată în zia
rul nostru, în cuprinsul aceleiași 
pagini consacrată municipiului de 
pe Cerna, existența orfelinatului 
din cadrul Asociației misionar- 
umanitare MARANATHA. Am re
venit în acest loc, transformat nu 
chiar peste noapte, ci peste ani, 
dintr-o clădire dezafectată, într-un 
spațiu cu adevărat confortabil și 
primitor, determinați de ceea ce 
se preconiza a se întâmpla mai 
departe.

Este vorba despre câteva 
cabinete medicale ce curând vor 
deveni pe deplin funcționale în 
cadrul policlinicii pe care fonda
torul Asociației MARANATHA - 
Gligor Hada (pastor al Bisericii 
Penticostale din Hunedoara) - 
dorește s-o pună la dispoziția

Reamenajările pieței Obor - pe 
ultima sută de metri

Una dintre importantele in
vestiții realizate din bugetul local 
și care au ca scop lucrări de 
amenajare a unor spații, fie ele 
comerciale sau nu, se apropie 
de finalizare. începute către 
sfârșitul anului 1996, aceste lu
crări desfășurate în cadrul prin
cipalei piețe a Hunedoarei - O- 
bor - au schimbat treptat nu atât 
aspectul, cât starea propriu- 
zisă a acesteia. Hidroizolațiile, 
canalizarea, pardoseala, acum 
mozaicarea și alte diverse repa
rații (toate realizate de către 
lucrătorii ICSH) au însumat în 

concediu fără plată. "Construc
torul" este specializată pe lucrări 
de hidroizolații, folosind o tehno
logie modernă de acoperire și 
izolare de sorginte italiană - 
Stiplast și Robipol mineral. Lucra
rea de izolare efectuată cu aces
te produse era garantată 10 ani 
de zile. Cooperativa executa și 
vopsitorie industrială. Deși piața ar 
cere lucrări de hidroizolații, nu 
există resurse financiare pentru a 
onora astfel de comenzi.

"Am tatonat piața Hunedoarei, 
luând legătura cu Asociațiile de 
locatari care ar fi putut fi intere
sate de lucrări de hidroizolații la 
blocurile de locuințe arondate. E 
cunoscut faptul că la majoritatea 
blocurilor, etajul ultim este per
manent inundat datorită infiltrațiilor 
de la ploaie. Din păcate, lipsa re- 

localnicilor. Deocamdată, pe lângă 
aparatura medicală existentă, ne
cesară cabinetelor de stoma
tologie și radiologie, se așteaptă 
sosirea unui transport din Ger
mania care conține un laborator 
dentar complet, un aparat radio
logie mobil și altul pentru ultrasu
nete. Interlocutorul nostru preci
zează că odată finalizate și bene
ficiind de cadre medicale cali
ficate, policlinica va deservi pa- 
cienții în schimbul unei taxe care 
să fie sub nivelul celor similare din 
oraș, în timp ce medicația se va 
acorda gratuit. De altfel, de medi
camente gratuite unii hunedoreni 
au beneficiat încă de-acum doi ani 
de la farmacia situată la parterul 
clădirii, de unde numai în acest an 
au fost distribuite medicamente în 
valoare de cca 2 miliarde de lei.

plan financiar circa 700 milioane 
de lei, dceasta reprezentând va
loarea actualizată a investițiilor 
pentru întreaga piață. Dintre aces
tea, precizează dna Adriana Rîpă, 
contabil la Administrația piețelor, 
numai hidroizolațiile (parțial exe
cutate) au necesitat 300 milioane 
de lei, în timp ce pentru canalizări 
s-au cheltuit 57 milioane de lei, 
pentru pardoseli și mozaicări - 77 
și respectiv 100 milioane de lei, iar 
pentru structura metalică, de ase
menea, 100 milioane de lei. Lucră
rile se estimează a fi terminate în 
cursul acestei luni; cu atât mai 

surselor financiare nu a permis 
angajarea nici măcar a unei lu
crări de acest gen", menționea
ză dna Stanciu.

Cu cheltuielile reduse la ma
ximum și având ca personal ac
tiv doar președintele și contabilul 
șef, Cooperativa "Constructorul" 
există, financiar, doar prin veni
turile aduse de închirierea auto
basculantei și Daciei-papucdin 
dotare și de micul en-gros de 
produse alimentare care func
ționează de două luni. Interlo
cutoarea este de părere că da
că nimic nu se va schimba în 
contextul economic general în
treaga comunitate economică a 
Hunedoarei va dispărea gene
rând și în România începutul mi- 
grațiilor populației pentru gă
sirea de lucru.

Investițiile Asociației MARA
NATHA continuă însă și în altă 
direcție, mai exact spre folosul 
celor 15 copii găzduiți la ora 
actuală în orfelinat. "Anul acesta 
am muncit foarte mult la con
struirea unei tabere la Cinciș, 
menționează dl Hada, în care 
dorim să-i ducem pe copiii noș
tri", fiind posibil ca apoi și alți 
copii să sa poată bucura de bi
nefacerile unei asemenea alter
native de vacanță.

Atâta vreme cât toate aces
tea (realizate pe seama unor 
donații ori fonduri cu caracter 
particular provenite din SUA) 
răspund unor nevoi ale hune- 
dorenilor, eforturile Asociației 
misionar-umanitare MARANA
THA merită a fi apreciate ca ata
re și, de bună seamă, binevenite.

mult cu cât se speră că nu vor 
mai exista "sincope" în asigu
rarea plăților corespunzătoare. 
La aceasta ar contribui și o oa
recare îmbunătățire a situației 
financiare a administrației, în 
sensul că veniturile obținute lu
na trecută, spre exemplu (în 
principal de taxele de forfetare, 
închirieri și abonamente), au 
crescut aproape dublu față de 
luna precedentă, aceasta și ca 
urmare a aplicării cu o mai mare 
eficiență a prevederilor noii ho
tărâri de guvern ce reglemen
tează stabilirea unor taxe fixe.
— ■ ■ -Z

i
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Teatrul Dramatic "I.D.Sîrbu
Petroșani

%

r

ISTORIA AȘA CUM 
TREBUIE SA O ȘTIM

Cu un titlu - subtitlu lung și 
explicativ, cartea lui Stephen 
Koch nu este - minulescian 
vorbind - ce pare a fi. Adică nu 
este un roman istoric, nici de 
spionaj; nu este o carte de 
analiză istorică sau una de 
sinteză politică; dar nu este nici 
de aventuri ș.a.m.d. însă 
meritul acestei scrieri este 
acela că întrunește toate aceste 
atribute și încă vreo câteva, 
gândindu-mă fie și numai la 
aparatul bibliografic imens: 
aproape 180 de autori și ceva 
mai multe cărți; 15 articole de 
presă și 58 de interviuri cu 
persoane - personaje care au 
avut un rol important în 
desfășurarea evenimentelor, 
dar și în construcția acestei 
cărți riguros elaborată și

- '«Sir ' . <314 AF Y A»

dublată de o complexitate 
rareori întâlnite. Personajul 
central al cărții este Will 
Munzenberg, iar Capitolul I 
începe în nota specifică unui 
atrăgător roman de aventuri, 
chiar de epocă... hugoian - 
balzaciană: "Pe 22 octombrie 
1940, nu departe de Montagne, 
într-un mic cătun francez din 
apropiere de Grenoble, doi 
vânători însoțiți de câinii lor au 
dat peste ceva respingător (...). 
La picioarele unui stejar falnic și 
bătrân zăcea, ghemuit, cada
vrul (...) unui bărbat. Murise de 
mult și, după toate aparențele, 
fusese spânzurat." (Cap.l. 
Mințind în numele adevărului. 
p.11). Cadavrul este al celui 
care va deveni în carte 
subiectul numărul 1: Willi 
Munzenberg. Pentru că, se 
spune în aceeași pagină: "(...) 
iar Willi Munzenberg trăise și 
murise ca una dintre puterile 
din umbră ale Europei secolului 
al XX-lea.” Cu acestea zise, 
datorită talentului de povestitor 
al autorului, am intrat cât de cât 
în atmosfera cărții bănuind cam 
ce ne poate aștepta. însă 
Stephen Koch are priceperea 
de a nu ne lăsa să respirăm 
odată ce am luat hotărârea să- 
I însoțim. Și așa începe 
aventura unei lecturi captivante

V ........................................... .... -

r ‘-.//1(ve/e
într-o ambianță încălzită 

nu doar de canicula de afară, 
librăria “Casa Cărții” din 
Deva a găzduit luni, 29 iunie, 
lansarea cărții “Nuvele 
creștine", semnată de Maria 
Vasii Ilisia (președinte al 
Judecătoriei Brad).

împlinindu-și visul din- 
totdeauna, autoarea mărtu
risea că scrisul său, izvorât din 
dragostea pentru oameni, are 
un singur țel: “cuvintele mele 
să aline”. Dăruite cu 
generozitate și sensibilitate 
semenilor, cuvintele întrupate 
în idei ale Măriei Ilisia găsesc 

yin creștinism singura cale de a

s

în care totul se desfășoară 
sub bagheta regizorală a 
unui expert în materie care, 
atunci când nu dispune de 
date, plonjează în consi
derații și analize, sau chiar în 
fabulos cu presupuneri care 
pot face să cadă pe gânduri 
mulțimea noastră de inși ce- 
și spun ba analiști politici, ba 
istorici, ba... Autorul acestei 
cărți este de toate, având un 
simț al scrisului și al gradării 
acțiunii extraordinare. Este 
de înțeles și de acceptat 
(nu?) că folosește destule 
trucuri, uneori derapând 
discret spre literatura de 
consum, însă am fi nedrepți 
să nu apreciem inge
niozitatea multor subtitluri de 
capitole: Incendiu si 

escrocherie. Spionii din 
Bloomsbury. Stratagema 
spaniolă. Sfârșitul lui 
Munzenberg... Dar nici nu se 
putea altfel: unui volum 
însumând peste 500 de 
pagini, dens din toate 
punctele de vedere: conținut, 
număr de personaje, situații, 
acțiuni..., era necesar să i se 
asigure - cel puțin teoretic - 
prezumtiv - "intrarea" în sfera 
de curiozitate a cititorului. 
Apoi, din mulțimea impre
sionantă de personaje, 
trebuie amintite măcar în 
treacăt: Lenin, Hitler, Trotski, 
Stalin... Și un citat aproape 
simbolic: “teroarea (este 
vorba despre teroarea 
comunistă, n.dh) se 
înrudește cu Holocaustul 
nazist prin aceea că ambele 
sunt exemple perfecte de 
răutate de dragul rău
tății."(p.192). Apoi, tot de 
notat, sarabanda: Armata 
Roșie, Gestapo, Gorki, 
Hemingway, Rusia, SUA, 
NKVD etc., toate, într-un fel 
sau altul, contribuind, con- 
junctural, sau prin asam
blare, la un tot. adică o carte 
care ia ceva timp pentru 
lectură, dar va fi, sigur, un 
timp câștigat...

Dumitru HURUBĂ 
_____________ ________________/

salva ceva ori de a găsi un 
răspuns la căutările și 
neliniștile noastre.

Mai mult decât atât,

LANSARI
DH CARTE
“nuvelele aduc ceva nou ■ un 
spirit, o modalitate de expresie 
a sufletului românesc care 
pune în valoare anumite 
esențe, rădăcini care cresc in 
afară și înmuguresc”. Sunt 
aprecierile redactorului șef ■

FINITA LA COMMEDIA
Actorii, ca și spectatorii, 
Au obosit de-atâtea aplauze. 
Sala e goală de-acum, 
Iar afară, seara de vară 
Pare o ceașcă fierbinte de ceai. 
Nu-i nimic! Din piesa de teatru 
A rămas pliantul-program: un evantai...

f ÎNCLEȘTAREA»
Plouă cu piatră cât pumnul. 
Orașul, uriașul cu picioare de lut, 
Se zvârcolește, dar nu vrea să moară. 
Să vină David, cu praștia sa, 
Și chiar și atunci, cum gândesc, 
Lupta va fi foarte grea...
Dar tot David va câștiga.

Trenul parea o sanie trasa de reni,
Dar erau câțiva prieteni acolo 
Precum și o fată
Pe care am exilat-o în lună
Căci roșața obrajilor ei
Mă făcea să tremur. Și vorbe și glume și zaruri:

zur-zur...
Frumoasă, frumoasă e viața - 
Piața amintirilor fără cusur!

Graba ne-a făcut să lăsăm școala.
Noi suntem infailibili precum

magica formulă „ala-bala”...
Sufletul nostru-i atât de rebel
Și hainele noastre așa de murdare
Că, strâmbând din nas,
Voi ne-ați pune la zid. 
Nu vă fie frică:
Noi ne curățăm rapid.

Mircea

Foto: Anton SOCACI

Ciprian NICKEL

DE FA - Casa Cărții. Aspect de 
la prezentarea volumului de 

“Nuvele creștine” al autoarei 
Maria Vasii Ilisia.

Foto: Traian MÂNU

Călin Sămărghițan ■ al 
revistei “Gândirea" 
(apărută la Sibiu), în care 
sunt cuprinse și câteva.din 
creațiile Măriei Ilisia, pe 
care același vorbitor le 
considera adevărate poeme 
în proză, modalitățile de 
abordare și exprimarea 
fiind poetice.

Dacă “Nuvelele creș
tine” ale tinerei autoare 
din Brad, apărute la 
Editura Alfabetul (într-o 
prezentare grafică deo
sebită), își vor împlini 
rostul, numai cititorii vor 
putea hotărî. (G.B.) j

ANTICHITATI DE SENTIMENT
Motivul Nunții, pretext 

deopotrivă mistic-creștin, dar și 
conex cu „Zburătorul”, susținut 
de cei 11 tineri actori, a sporit 
poezia autoarei. Merituos, 
venind în post-modernism, prin 
mesajul uman, cvasi-actual. O 
pledoarie extrasă din carte, 
pentru valorile fferene, prezente 
în volum.

Cartea trebuie citită în grilă 
euristică, fără pretenții 
semiotice, deoarece Maria 
Cornea, cu pietate și candoare, 
mizează pe un discurs melodic, 
enunț direct, aproape ne
transfigurat, uneori epistolar- 
intimist, alteori ușor declamativ, 
însă, paradoxal, cu priză la un 
public mai „lejer".

în condițiile aerului tare ai 
„pieței cărții", fie de poezie, 
editorul va trebui să țină cont șî 
de accesibilitatea unei poezii 
nesofisticate, valabilă prin 
mesajul sincer, emoțional.

Sentimentul dominant la

După Ciprian Cosma, Maria 
Cornea a urmat unei serii 
deosebite la Orăștie, prin 
debutul său editorial la Sigma 
Plus. Ca și în cazul primului 
poet citat, am avut surpriza 
unei prezențe publice care 
merită invidia unor „instituții” 
deja calchiate în tipare de 
protocol,steril, convențional, iar 
ceea ce, a la americaine, se 
numește HAPPENING, a 
întregit succesul lansării. După 
ce cartea a fost prezentată de 
referenți marcați de emoția unei 
tradiții culturale orăștiene, în 
sensul bun, în scenă am văzut 
și un excepțional mod de a 
valorifica textul poetic al 
autoarei, cu un eseu teatral- 
coregrafic impresionant. 
Autorul acestui „teatru poetic", 
studentul clujean la actorie, 
Andy Romoșan, a înțeles cu 
finețe cum poate fi com
plementară cu poezia arta 
mișcării coregrafice și muzica.

în cursul acestui an, 
Teatrul Dramatic “I.D.Sîrbu'' 
din Petroșani împlinește 50 
de ani. Mai exact spus i-a 
împlinit, data înființării sale 
fiind în 22 iunie (sub numele 
de Teatrul Poporului), prin 
Decizia nr. 2555 a Mi
nisterului Artelor și Infor
mațiilor.

Aniversarea unei jumătăți 
de veac se cere, de bună 
seamă, marcată cum se 
cuvine; mai ales atunci când, 
privind în urmă la toți acești 
ani, se întrezăresc și acele 
momente de glorie, ce au 
adus renume teatrului 
petroșănean. Numai că la 

ora actuală acesta se vede 
nevoit să amâne sărbă
torirea evenimentului, 
motivele fiind pe deplin 
obiective: la impunătoarea 
clădire a teatrului continuă 
etapele lucrărilor de reparații 
capitale începute anii trecuți.

Asta nu înseamnă însă 
că activitatea artistică 
stagnează în acest timp. E- 
adevărat că imediat după '89 
aceasta a avut destul de mult 
de suferit, instituția din 
Petroșani resimțind din plin 
criza pe care o cunoștea 
întregul fenomen teatral 
românesc. Cu posibilități 
materiale limitate și într-un 
mediu în care cultura nu pare 
a fi conștientizată la un nivel 
corespunzător, Teatrul 
“I.D.Sîrbu” cu greu mai poate 
atrage actori tineri profe
sioniști (ca să nu mai vorbim 
de vedete), oameni de 
teatru, în general. Dar atât și 
așa cum a fost, colectivul 
teatrului (condus de scriitorul 
Dumitru Velea) a supra

viețuit, reușind ca anul 
trecut, spre exemplu, să 
realizeze 7 premiere (dintre 
care 3 pentru copii) și 4 
spectacole reluate sau 
refăcute, organizate atât în 
județ, cât și în țară. Ținând 
la exigențele artistice, 
conducerea teatrului și-a 
propus să promoveze în 
primul rând dramaturgia 
românească, ceea ce se și 
întâmplă, după cum se 
poate constata din re
pertoriul prezentat.

în acest
premiera
“Jocul cu Daniela s-a 
terminat",

an, după 
spectacolului

Ștefănescu (susținut în luna 
aprilie în cadrul festivalului 
“loan Budai Deleanu"), 
colectivul teatrului pregă
tește acum o nouă pre
mieră. La deschiderea 
stagiunii din septembrie, 
precizează dl D. Velea, 
iubitorii de teatru vor putea 
urmări punerea în scenă a 
creației lui V.I.Popa - “Take, 
lanke și Cadîr" -, în regia lui 
Marcel Șoma și scenografia 
semnată de Elena Buzdu
gan, avându-i în distribuție 
pe: George Negraru (Cadîr), 
Florin Plaur (lanke), 
Rosmarin Delica (Take), 
Mihai Clita (Hie), Dorin 
Ceahoreanu (Ionel), Izabela 
Vadovics (Ana), Nicoleta 
Nicotescu (Safta).

Cât despre aniversarea 
amintită, mai multe 
amănunte (nedezvăluind, 
evident, surprizele) vă vom 
putea oferi doar în preajma 
organizării ei, care se pare 
că nu va avea loc chiar atât 
de curând. (G.B.)

Maria Cornea este al 
pioșeniei și consternării în 
fața Sacrului, iar pledoaria sa 
este prioritară pentru omul 
care aooede spre mântuire.

Poezia, în convingerea ei, 
este o cale. Romanticul, ușor 
vetust, colorează spațiile din 
care metafora lipsește, 
umplându-l de vibrația unui 
psalmic, mărturisitor discurs. 
Cred că poeta va evolua spre 
o necesară exprimare 
transfiguratîvă, fără să-și 
părăsească „principiile 
ordonatoare" deja schițate.

Remarcabilă deschiderea 
editurii devene spre editarea 
atât a avangardiștii jr (sau 
post-moderniștilor optzeciști) 
din județ, prioritar, cât și a 
celor ,,bjne temperați", dar 
.merituoși, ceea ce va reînvia 
o tradiție editorialistică 
orăștiană, îndelung scurt
circuitată în „veacul cenzurii”.

Eugen EVU
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carte identitate, radiocasetofon, stare 
tehnică și aspect deosebite, preț 
negociabil. Tel.225236 (6841)

• Vând Renault 21, 1987, înma
triculat, catalizator. 672300, după ora

FELICITĂRI

SCHIMBURI DE
LOCUINȚE 7

• Schimb apartament două ca
mere central, Lugoj, cu similar Deva. 
Informații str. Crișan, 7 (7806)

ÎNCHIRIERI

• Comisia de bacalaureat de la 
Grupul Școlar Industrial Metalurgic 
Hunedoara transmite felicitări doam
nei profesor Valeria Boța, cu ocazia 
numirii în funcția de inspector. (7822)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren pentru construcții 
1500 mp în Deva, cazan încălzire 
centrală cu gaz și preparare apă 
caldă P 24 kW, 13 l/minut, în stare 
nouă, garanție 2 ani și elemenți ra
diator aluminiu P137 kW/element. Tel.

18 (7821)
• Vând Dacia 1100, stare de 

funcționare, preț convenabil. Tel. 
666546, după ora 16 (7819)

• Vând tractor 445, stare bună 
și motor D 115. Tel. 623453 (7095)

• Vând 2 combine recoltat păioase, 
Diesel, cu masa de 1,8 și 2,2 m, preț 
5000 DM și 6000 DM, negociabil. 
Chișcădaga, nr. 151, Remus (7812)

• Vând camion IFA, înmatriculat, 
stare perfectă de funcționare, preț 
convenabil. Tel. 232846, după ora

■ Ofer garsonieră de închiriat, 
semimobilată, zona Astoria, chiria 
anticipat 6 luni. Vând pătuț pentru 
copil și teren intravilan Geoagiu Băi 
(eventual parcelat). Tel. 216590, 
după ora 20.

• Ofer de închiriat garsonieră, 
ultracentral. Tel. 219422, 211572 
(7828)

• Ofer spre închiriere două 
spații coemerciale, Hunedoara. Tel. 
712234, după-amiază. (8172)

DIVERSE
215078 (7096)

• Vând urgent apartament 2 
camere, cărămidă, Gojdu, mobilat, 
preț negociabil 85.000.000. Tel. 
092328829, 230059, 230489, după 
ora 21 (6834)

• Vând casă cu etaj, grădină 10 
ari. Simeria, str. Streiului, nr. 9 (6828)

• Vând vilă Deva, central, mobilă 
stil, aparate electrocasnice. Cumpăr 
aparatură stomatologică. Tel. 
625386 (6835)

• Vând apartament 2 camere, 
cărămidă, etaj 2, Eminescu (vizavi 
Poliția Județeană), frigider Minsk, 
mobilier bucătărie cu colțar și corpuri 
suspendate, furnir paltin și melamină, 
foarte avantajos, canapea cu 
bibliotecă,covoare persane etc. Tel. 
218225, orele 11-19. (6808)

• Vând casă cu grădină, 900 mp, 
în Deva, str. A.VIaicu, 12. (7817)

• Vând/schimb apartament 2 
camere, parter, Gojdu, semideco
mandat, zona Brutăria Neamț. Tel. 
211253 sau str. Crișan, 7 (7806)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 1. Vând TEC sucuri sau bere. 
Tel. 223093 (7829)

• Vând garsonieră, Deva, Micro 
15, bl. Z.1, etaj 4, îmbunătățiri. Tel. 
626398, după ora 20 (7820)’

• Vând apartament curat, două 
camere, confort 2, Deva, str. M. 
Eminescu, 103, bl. C.2, ap.24. Tel. 
620885 (7816)

• Vând casă cu grădină, 2500 mp, 
Hațeg, Suseni 2, 068/214941. (7255)

• Vând două case pe curte, din 
cărămidă, una 3 camere, bucătărie, 
hol, 2 cămări, terasă, una 2 camere, 
hol, curte betonată, fântână, vie, pomi 
fructiferi, grădină semănată un 
hectar, grajd, șură. Preț 65 milioane, 
negociabil. Informații sat Teiu, 
comuna Lăpugiu, nr. 90, la lonuț. Tel. 
627075. (6783)

• Vând casă, curte și grădină 
sat Vinerea, str. Tractoristului, nr. 52. 
Tel. 648165 (7866)

18 (7815)
• Vând combină Harwester 

Internațional 531. Stare perfectă de 
funcționare, masa de 4 m sau caut 
de lucru. Tel. 054/762117, după ora 
21. (7203)

• Vând TV izotermă, Diesel, preț 
foarte avantajos. Tel. 715575 (8173)

• Vând Dacia 1310 nouă sau 
schimb cu garsonieră în Deva sau 
Orăștie și Trabant 601 nou. Orăștie, 
str. Viilor nr. 5.

• Vând sau închiriez rulotă 
comercială. Cumpăr talon Dacia 
Break. Tel. 724117(8175)

• 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 convenabil căței Dalma- 
țieni. Baia de Criș, tel. 177 (8653)

• Vând cositoare rotativă, hidra
ulică, 4 talere, producție elvețiană. 
Rîu de Mori, nr. 19 (7825)

• Vând 3 mc lemn de nuc, pentru 
mobilă. Zam, nr. 41 (7814)

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

• Cumpăr S.R.L. cu capital mixt
(cu asociat străin) înființată în 
perioada 1991-1993, fără activitate 
începută și cu bilanțurile la zi. Tel. 
064/425005, 064/425026, 092/ 
238951. (OP)____________________

• Vând mașină de brodat 
respete. Tel. 039/611134. (OP)

• Vând urgent și ieftin 5 ha fân 
grădină. Tel. 054/213880 (8906)

• Vând orice telecomandă pentru 
televizor (90.000 lei), video satelit. 
092/368868 (1877)

• Vând parbrize. Deva, Dragoș 
Vodă 14, tel. 225075. (8918)

• S.V.M.ROMINTRADE ajută per
soanele disponibilizate cu Ordo
nanța 9 pentru recuperarea rapidă 
a sumei. Relații la tel. 234048, între 
orele 9-16. (OP)

• Irimie Evetpharma, persoană 
fizică, își începe activitatea începând 
cu 15 iulie 1998. (7545).

• S.C. LU-KA FARM SNC anunță 
intenția de autorizare din punct de 
vedere al protecției mediului a 
magazinului de mărfuri industriale, 
situat în Piața Obor, str. Victoriei, nr. 
8A, Hunedoara. Eventuale sesizări 
și reclamații se depun la APM Deva 
în termen de 15 zile.

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fiscal nr. 
6007032 aparținând As. Fam. 
"Traian" Zam. Se declară nul. (7811)

• SC Albulescu Comex SRL 
Sarmizegetusa anunță pierderea 
certificatului cod fiscal 6279304, 
declarându-l nul. (7810)

• Pierdut certificat de depozit 
seria 19, nr. 14127 în valoare de 
1.000.000 lei. îl declar nul. (8919)

• Pierdut legitimație de călătorie 
pe numele Mulea Daniela Ramona. 
O declar nulă. (8174)

COMEMORĂRI

• Cu inimile zdrobite, mama și 
tata anunță că luni 29 iunie s-au 
împlinit șase săptămâni de când 
nu mai este printre noi scumpul 
nostru copilaș

MARCO NEAMȚU ALEXANDRU
(5 ani). Rămâi cu bine suflet blând/ 
Căci noi venim pe rând/. (7994)

• Cu adâncă durere familia Olari 
anunță că au trecut 6 săptămâni de 
când ne-a părăsit cea care a fost

CORNELIA ILIESCU
Parastasul de oomenire va 

avea loc sâmbătă, 4 iulie, ora 9 la 
Biserica "Sf. Nicolae" Deva. (7827)

• In 6 iulie se împlinesc 6 ani de 
când ne-a părăsit pentru totdeauna 
dragul nostru

REMUSSÂNA
Nu te vom uita niciodată I Familia 

(3482)

• Regrete eterne, lacrimi ne
sfârșite la împlinirea a trei ani de când 
soarta ne-a despărțit de fiul și fratele 
drag și iubit, cu chip frumos și luminos

FLORIN GABRIEL TOPOR
Parastasul de pomenire în 5 iulie la 

Stoeneasa. Veșnică amintire. (7823)

• Casa și sufletul meu au rămas 
pustii fără tine "Furnică" dragă, de 6 
luni, zi și noapte mi-e gândul la tine, 
cu care am fost fericit 43 ani. Ai 
fost lumina vieții mele

VIRGINICA HERBEI
Parastasul sâmbătă, 4 iulie, ora 9, la

Catedrala "Sf. Nicolae" Deva. Soțul. (7813)

DECESE

Sucursala “PECO” 
Hunedoara-Deva

Aduce la cunoștința clienților săi 
următoarele:

începând din data de 01.07.1998 stațiile 
PECO" vor elibera chitanțe fiscale emise de 
casele de marcat tip SAPEL, aprobate prin Ordi
nul MF nr.593/1998 ca documente cu regim 
special specifice;

Conform precizărilor Ministerului Finanțelor nr. 
110422/01.04.1998 aceste chitanțe fiscale nu 
trebuie însoțite de bonuri de vânzare sau chitanțe 
pentru încasări diverse;

Pentru a fi luate în considerare la deducerea 
TVA chitanțele fiscale respective trebuie să poarte 
pe verso ștampila stației "PECO" emitentă și nr. 
autovehiculului care s-a aprovizionat, înscris de 
vânzător în momentul livrării.

- -

• Mereu în gândurile noastre 
cinstim memoria dragului nostru

OANĂSAMSON
anunțând trecerea a 6 săptămâni 
de tristețe și dor. Parastasul va 
avea loc duminică, 5 iulie a.c., ora 
12, la Cimitirul Bejan Deva. Fie-i 
țărâna ușoară I Invităm cu această 
ocazie rudele, colegii, vecinii, 
prietenii. Soția Gabriela, fiul Sorin 
(7832)

• Familia Cical, împreună cu nepoții, 
anunță cu adâncă durere încetarea 
din viață, după o scurtă și grea 
suferință, a dragei lor mame și bunici

AMARINEI MARIA
în vârstă de 68 ani. înmormântarea 
va avea loc sâmbătă, 4 iulie 1998, 
la Cimitirul Gh. Apostol din Hune
doara, ora 14. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace! Familia (8176).

Primăria comunei Crișcior
Anunță scoaterea la licitație a trei spații comerciale 

situate în Crișcior, str. Dumbrăvița, și în satul Zdrapți, în 
data de 15.07.1998, ora 10,00, la sediul Primăriei, precum 
și a terenului ocupat de cele trei stații de autobuz - două 
situate în Gurabarza și una în Crișcior. în caz de neadju- 
decare, licitația se va repeta în fiecare miercuri din săptă
mânile viitoare, la aceeași oră.

SC AVICOLA DEVA-
MINTIA\ A

- > Calitate excepțională;
> Sortimente diversificate;
> Cele mai accesibile prețuri; 

sfe Facilități la plată: la 7 zile 
pentru cantități peste 5 tone;
> Livrare zilnic, inclusiv sâm
băta.

Informații suplimentare la telefoanele 054/ 
215884, 216120, 215622 sau la sediul firmei.

consumatorilor 
din județul F 

nostru și din 
țară cantități 
nelimitatede 

carțte depasăre. 
tf ‘ f • 1

imnc post s.n.
Sucursala județeană Hunedoara-Deva

Declară pierdută o ștampilă rotundă aparți
nătoare Agenției Călan cu însemnele: "Banc Post- 
S.A. Sucursala Hunedoara" înscrise in cerc la 
marginea ștampilei și în mijloc, scris orizontal "CI 
- Agenția Călan".

Orice document care nu este emis de Agenția 
Călan ștampilat cu această ștampilă nu are nici o 
valabilitate.

Aveți nevoie de cherestea, parchet, 
placaj, PAL și PEL 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!______

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
"MINAG VAL" S.A. CĂLAN 

cu sediul în Călan,
str. Furnalistului, nr. 17/B

Organizează licitație deschisă fără 
preselecție pentru vânzarea fierului vechi 
rezultat în urma acțiunilor de casări mijloace 
fixe și a deșeurilor rezultate în urma 
procesului de producție.

Pot participa la această licitație firme 
atestate de Ministerul Industriei, Comisia 
Națională pentru Reciclarea Materialelor.

Documentele de licitație se pot obține 
contra sumei de 150.000 lei de la sediul SC 
MINAG VAL S.A. CĂLAN.

Desfășurarea licitației va avea loc la 
sediul societății în data de 29.07.1998.

Relații suplimentare se pot obține de la 
SC MINAG VAL S.A. CĂLAN

Telefon: 054/730560, interioare 173, 174.

SC COMAT DEVA - S.A.
cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 5

SCOATE LA CONCURS UN POST DE

ȘOTER
în urmâtoarele condiții:

E permis de conducere - categ. B, C, E (obligatoriu); 
El vechime în muncă: minimum 5 ani pe autocamion; 
El fără cazier;
El vârsta: maximum 35 ani;
EI stagiul militar satisfăcut; 
El domiciliul stabil în Deva.

Persoanele interesate sunt invitate sâ se prezinte 
la Biroul Personal, până la data de 10.07.1998, cu 
următoarele acte: carnet de muncă, buletin de 
identitate, livret militar, permis de conducere, cazier, 
referințe de la ultimul loc de muncă.

CONCURSUL va avea loc în data de 14.07.1998, 
ora 10, la sediul societății.

Alte informații: tel. 223350,217210, int. 166.* - ---

S.C.PRODCOOPS.A.
Deva

Str. Ardealului, nr.l
Angajează de urgență tâmplari universali.

Informații Ia sediul societății din1 »

str. Ardealului, nr.l, tel: 215060.



UNIVERSITATEA DE VEST 
"VASILE GOLDIȘ" ARAD

Organizează în 25 iulie 1998 concurs de admitere la:
Facultatea de Medicină, singura autorizată din tară prin HG 

294/97
Facultatea de Drept (acreditată definitiv)
Facultatea de Stomatologie
Facultatea de Marketing
Facultatea de Științe Umanist Creștine
Facultatea de Educație Fizică și Sport

■ Colegiul Universitar Pedagogic
Colegiul de Tehnică Dentară
Colegiul de Marketing în Turism și Activități hoteliere
Colegiul de Asistentă Socială, toate autorizate prin HG 294/ 

97
Școala Postliceală de Tehnicieni lucrări publice
Școala Postliceală de Asistenți sociali
Școala Postliceală Relații publice
Școala Postliceală de Ghizi de turism
Școala Postliceală de Asistenți de farmacie și fitoterapie
La Școlile Postliceale se pot înscrie și absolvenți fără 

Diploma de bacalaureat.
Informații privind noul an universitar 1998/1999 se pot 

obține de luni până vineri între orele 9-17 la te! 057/ 
256391, int. 18, Biroul relații cu publicul, Campusul 
Universitar, str. Feleacului, nr. /.

SIDERURGICA S.A.
cu sediul în Hunedoara, Piața lancu dc Hunedoara, nr. 1, 

organizează licitație publică deschisă fără precalificare 

cu ofertare în plic sigilat
pentru vânzarea cantității dc 649.660 kg produse laminate din oțel 

aflate în societate sub formă dc produse neconforme. 
Produsele fac parte din gama profilelor mijlocii și ușoare 

sub forma: cornier, lat, rotund neted, rotund periodic PC 52 și lat. 
Produsele se vând cn-gros, pe grupe de produse.

Prețurile.de pornire a licitației și cantitățile licitate pe grupe de produse sunt:

lol 
|O|

1884 >

profil cornier 177,56 tone 1.836.255 lei/tonă
profil lat 102,70 tone 1.808.135 lei/tonă
profil rotund neted 120,00 tone 1.761.045 lei/tonă
profil rotund PC 52 98,6 tone 2.060.755 lei/tonă
profil T 150,8 tone 1.999.815 lei/tonă

*Wto to toV to w to"

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 499WHH-L 599.000 lei
tZ mașină de spălat vase 60 I LWHftnT 1.350.000 lei

x Centrale termice pe gaz și calorifere 
; cu plata în 24 de rate și avans O, 

prin magazinul CENTRAL Orăștie
tei: 054-24.74.96.

X
O'

C .1 R T E 4 A DRESELOR U TIL E
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 afaceri

Dacă tu vei fi 
în Cartau (.albcuă 1 

si concurența nu.
înseamnă că--- 

ești cu un'păs
înaintea ei.

1 1

Dacă și. ' 
' concurența

> este în ,
Cartea Galbenă,

cel puțin știi că
la nivelul acest

nu a reușit 
să te întreacă

Cailea (ialbjnft cmit marc» orcgisiratfi a S.C. SEDONA

Licitația va avea loc la sediul societății în două etape, după cum urmează:
1. - la fața locului (Hala dc tratamente termice a laminorului de profile ușoare) pentru prezentarea produselor;
2. - la sediul Uzinei nr. 4 Laminoare din cadrul societății pentru licitația propriu-zisă.
Etapa întâi a licitației va avea loc în data de 15 iulie 1998, ora 10.15. Pentru deplasarea la fața locului S.C. 

SIDERURGICA S.A. va pune la dispoziție un mijloc de transport pentru toți ofcrttjnții, cu plecarea dc la sediul 
societății la ora 10.00.

în data de 22 iulie, ora 10.00, se va desfășura etapa a doua (licitația propriu-zisă).
La licitație pot participa toți agenții economici care au ca obiect dc activitate comerțul cu metale și respectă 

"Instrucțiunile pentru ofertanți".
Documentele licitației precum și alte informații se pot obține de la sediul societății, Serviciul Marketing, telefoane 

054711798 sau 054/716121 interior 1494.
înscrierea la licitație se face până la data de 11 iulie 1998.

S.C. “Prestatorul” S.A. 
Hațeg

Anunță convocarea Adunării Generale 
a Acționarilor în vederea fuziunii în data 
de 17.07.1998, ora 12, la sediul socie
tății din str. Decebal, nr. 15, Hațeg.

AUTOCOLANTE PUBLICITARE 
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS ! 

RAPORT PREȚ - EFECT INCREDIBIL !

CONCEPȚIE GRAFICA
COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR t

EXPRESCOM

GRATUIT

TI
054-217009Idillft 092 -281882

Q FIRME LUMINOASE

PANOURI PUBLICITARE STRADALE 
H PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE

TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

I CONVOCATOR
Managerul Societății 

Comerciale REVA S.A. Simeria
Convoacă Adunarea Generală Extraor

dinară a Acționarilor la sediul societății din 
str. Atelierelor, nr.32, la data de 15 iulie 
1998, ora 13, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea Consiliului de 
Administrație al societății;

2. Diverse.

în cazul în care Adunarea Generală nu 

va fi statutară, se va desfășura o nouă 
Adunare Generală în ziua de 16 iulie 1998 
în aceleași condiții.

... ’ ______

Turneul
Final 
Quasar

• • • • d •’ »

,. ...••■

magozinele Quasar oferă acum cote un aparat de radio Grundig 
pentru FIECARE televizor cumpărat!If Q? rgfrr

Pre%25c8%259burile.de


• TELEVIZOARE COLOR • RADIOCASETOFOANE ȘI COMBINE MUZICALE •FRIGIDERE, CONGELATOARE, VITRINE ȘI COMBINE FRIGORIFICE
• MAȘINI DE SPĂLAT® ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI •BOILERE ELECTRICE «VIDEO FLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE

• ASPIRATOARE «MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE» STORCĂTOARE DE FRUCTE •COVOARE ȘI MOCHETE... «ȘI MULTE ALTELE III

AMD, CYRIX,...Calculatoare (PC) în orice configurație 11! PENTIUM 166,200,233,...,

Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme
tripooiB 0 îndesit

SATU MARE
Ă

NUMAI
prin IMCOMEX

ÎNTOTDEAUNA cu un pas in fa ta
r

Magazine înjud. Hunedoara:
DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A (la parterul Primăriei) • tel. 213222 

TV OR^STIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

BiWI Moment de referință în relațiile Deva - Arras |
Conferința de presă des

fășurată miercuri, 1 iulie a.c., la 
sediul Primăriei Deva, a adus în 
prim plan două probleme: o in
formare privind recenta vizită a 
delegației devene în localitatea 
franceză Arras, precum și o 
trecere în revistă a principalelor 
preocupări ce au stat în fața 
Executivului Primăriei în cei doi 
ani de la alegeri.

Referindu-se la vizita în 
Franța, dl Mircia Muntean, prima
rul municipiului Deva, a apreciat 
în mod special rezultatul aces
teia, concretizat prin semnarea 
documentului de înfrățire a celor 
două localități, din 21 iunie a.c. 
înfrățirea celor două comunități 
deschide o nouă perspectivă

Cooperativa meșteșugărească "Bucura "

"Pentru prima dată, după 1990, am calificat oameni la 
locul de muncă"

Pe ansamblul "Atcom", Co
operativa meșteșugărească 
"Bucura" din Hațeg se situează 
între cele cu realizări medii. 
Am realizat recent o discuție 
cu președintele acesteia, dl. 
Puiu Ștefani.

- Care sunt realizările 
cooperativei după șase luni 
care au trecut din '98, ce no
utăți sunt în activitatea unită
ții, stimate die președinte?

- Realizările practice, reale, 
nu sunt substanțiale. Ele se 
mențin la nivelul anilor '96-'97. 
Bine este că nu avem acumulate 
datorii vechi, că am menținut 19 
secții cu 92 de angajați, al căror 
număr n-a scăzut în ultimii ani.

- Care sunt principalele 
activități?
-----------  

relațiilor dintre Deva și Arras pe 
tărâm economic și cultural.

"Faptul că în acest an circa 
200 de cetățeni din Deva au vizi
tat Franța este un lucru deosebit. 
S-a văzut pe viu un alt mod de 
viață, un alt mod de a percepe 
realitatea, ceea ce face ca odată 
reîntorși acasă fiecare persoană 
poate să promoveze câte.ceva 
din lucrurile deosebite văzute".

Semnarea documentului de 
înfrățire între Deva și Arras, atri
buirea numelui de Deva unei im
portante piețe din Arras, primirea 
călduroasă a delegației române, 
prezența lotului de gimnastică, a 
Coralei Liceului de Artă "Sigis
mund Toduță", precum și premiul 
internațional de poezie obținut de

- Confecțiile metalice, tâm- 
plăria, auto-moto, foto, frizeria, 
coafura, croitoria. Din totalul sec
țiilor, prestațiile de servicii repre
zintă 40 la sută.

Creșterile de preturi și tarife 
sunt influențate de cerere și o- 
fertă. Nu am mers pe creșterea 
exagerată a acestora. Le-am 
menținut la un nivel modest, co
respunzător nivelului orașului. 
Noi nu putem mări prețurile la 
prestații, în funcție de indicii de 
inflație, pentru a nu ne pierde 
clientela.

Revenind la prima întrebare, 
vreau să adaug că, pentru prima 
dată după 1990, am reușit să cali
ficăm oameni la locul de muncă cu 
contribuția Grupurilor școlare ale 
UCECOM. Am calificat recent opt 

către Roxana Sicoe-Tirea în Fran
ța sunt doar câteva dintre ele
mentele ce au creat mare interes 
și aprecieri din partea franceză.

Vizita în Franța, s-a mai spus 
în cadrul întâlnirii cu presa, va 
deschide noi perspective în dome
niul economic și administrativ. în 
acest sens s-au purtat discuții pe 
tema reciclării deșeurilor menajere, 
a transportului în comun, precum și 
în alte domenii de activitate.

S-a discutat despre necesita
tea înființării unui birou de coope
rare economică între Deva și 
Arras care să funcționeze pe 
lângă Camera de Comeiț și Indus
trie a județului.

în informarea prezentată de 
către primarul municipiului privind 

muncitori în meseriile de tâmplari 
și tinichigii-vopsitori auto, urmând 
ca în decursul acestui an sâ mai 
calificăm 12 lucrători.

- în domeniul investițiilor, 
ce ați preconizat?

- Sunt pe rol investiții în va
loare de 60 milioane țfe lei, o lu
crare ce se face acum fiind aco
perirea complexului din Piața Uni
rii, unde construcția începuse să 
se degradeze.

Avem în vedere atragerea de 
mici meseriași din sectorul parti
cular, în vederea diversificării ser
viciilor și anume realizarea de 
prefabricate din beton, zidării, 
tencuieli, sobe de teracotă.

- Ce probleme are în pre
zent cooperativa, ce vă mai 
preocupă? 

cei doi ani de la preluarea con
ducerii localității s-a spus că 
eforturile Executivului Primăriei 
au fost îndreptate spre o mai 
bună gospodărire a orașului, 
spre curățenia acestuia și spori
rea ordinii. Deși s-au făcut câteva 
lucruri ce sunt de apreciat în Deva 
sunt încă multe de făcut. Pe multe 
străzi sunt gropi cu duiumul, lu
crările de reparații se fac încă de 
proastă calitate, iar în câteva zone 
din oraș, Micro 15 și Dacia în 
special, sunt probleme cu cură
țenia, cu zonele veizi, cu atitu
dinea civică, fapt ce ridică nume
roase semne de întrebare asupra 
ambientului municipiului Deva.

Corne! POENAR

- în atenția noastră se află 
utilizarea spațiilor excedentare, 
create ca urmare a desființării 
unor unități profilate pe mica se
rie, ca spre exemplu țesătoria, 
confecții pentru bărbați și femei, 
blănăria, lenjeria.

Ne confruntăm cu lipsa ba
nilor. Cele mai mari probleme 
sunt ca urmare a creșterii ne
justificate a costurilor, respectiv 
a energiei, apei, combustibilului, 
încercăm să ne achităm la timp 
datoriile către.stat. Ne mai preo
cupă păstrarea locurilor de mun
că în condiții onorabile, căci a da 
de lucru la oameni este foarte 
greu.

Discuție consemnată de
Estera SÎNA

„•

! "întâlnirea moților cu ! 
! istoria" - 5 iulie 1998 ' 
i i

De 26 de ani, în prima 
duminică a lunii iulie, în ținu
tul de piatră și pădure se 
adună "cei cu inima ro
mână" pentru a-i cinsti pe 
bravii înaintași 
luția română 
de la 1848- 
1849 s-au jert
fit pentru apă
rarea gliei

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

care în revo-

Dupâpiatrâ XXVI

| străbune împotriva invaziei
■ maghiare.

De 26 de ani, în Cetatea
■ de Piatră a Apusenilor vin 
I românii din toate colțurile 

| țării la o adevărată lecție de 
| istorie, religie, demonstrații
■ militare, folclor și agrement, 
I într-un pitoresc peisaj mon- 
I tan moțesc fără de pereche.

Fiind în "Anul lancului" - 
| 1998, adică la 150 de.ani de

I i -. — 

la revoluția din 1848, orga- | 
nizatorii speră să fie cea mai 
reușită "acțiune", pregătirile 
începând din luna februarie 
a.c.

înțelegere în sprijinirea 
marii sărbători a 
fost obținută din 
partea multor 
factori, în mod 
special a Consi- |

I 
I 
I
I 
I
I 
I

liului județean Hunedoara- 
Deva, cărora le aducem 
mulțumiri încă de pe acum.

Dragi prieteni ai istoriei, 
ai muzicii, ai turismului,

Veniți la Dupăpiatră - cea 
mai românească vatră a 
Transilvaniei!

Prof. Viorei VULTURAR, 
președintele 

"Vetrei Românești" Brad

I 
I
I 
I
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I 
I
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