
La Deva
Deschiderea magazinului “Optinova”

în prezența unor Oficialități locale și a unor reprezentanți 
ai mass-media, miercuri, 8 iulie a.c., în municipiul Deva a 
avut loc inaugurarea magazinului “Optinova", situat pe 
strada Libertății, la parterul blocului 7.

Magazinul, care comercializează rame și lentile de 
ochelari, este a 32-a unitate de profil deschisă în țara 
noastră de firma americană "Optinova", firmă care 
funcționează de 8 ani în România. Dotarea magazinului 
cu combină oftalmologică și "Doptron" (aparat cu ajutorul 
căruia se măsoară automat refracția oculară) permite 
prescrierea cu exactitate a .dioptriilor necesare 
pacientului. Omul beneficiază de asistență medicală pe 
loc, o echipă de trei medici de specialitate acoperind 
programul zilei de-a lungul întregii săptămâni.

“Cel mai important lucru sunt lentilele - aprecia dl 
Adi Milstin, directorul departamentului de marketing și 
relații cu publicul al firmei "Optinova" - pentru că omul 
vrea să vadă bine și clar. Suntem primii care am adus 
lentile de plastic în comerțul din România și acestea

reprezintă 70 la sută din totalul vânzărilor. Este 
obligatoriu ca un copil purtător de ochelari să aibă 
lentile din plastic, pentru evitarea accidentelor ce pot 
surveni în timpul jocului; la fel vârstnicii al căror echilibru 
în mers este fragil, trebuie să poarte lentile din plastic, 
ușoare".

Magazinul mai oferă lentile de contact, produse 
ale celor mai noi și mai prestigioase firme din lume, 
foarte căutate, putând fi folosite în tot felul de 
împrejurări: în toate sporturile și pe orice vreme, știut 
fiind cât de greu le este purtătorilor de ochelari de 
vedere, mai cu seamă celor cu dioptrii mari, pe timp 
de ploaie.

“Mesajul nostru către public - spunea dl Milstin - 
este acela că avem ochelari pentru toate buzunarele, 
rame de marcă și lentile de bună calitate, ușoare și 
confortabile, care nu se zgârie și nu se sparg, raportul 
calitate-preț fiind avantajos".

Estera SÎNA

Cum și cu ce călătorim între Deva și Hunedoara»și invers?
Ieri a avut loc la .sediul 

Prefecturii județului nostru o 
întâlnire - oare a câtea? - între 
reprezentanți ai societăților comer
ciale „Coratrans" și „Corvintrans" 
pe de o parte și Asociația 
transportatorilor particulari, pe de 
altă parte. La întâlnire au participat 
dl Nicolae Segesvary, subprefectul 
județului, dl Gheorghe Dreghici, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
județean, dl Remus Mariș, primarul 
municipiului Hunedoara, repre
zentanți ai Primăriei municipiului 
Deva, ai Poliției județene, ai 
Registrului circulației ș.a.

în cadrul întâlnirii s-a discutat 
din nou despre circulația mijloacelor 
auto - ale societăților amintite mai 
sus și particulare - între municipiile 
Hunedoara și Deva. După cum 

X__________ _ ________________ 

ziarul nostru a mai informat, între 
societățile „Coratrans", „Corvin
trans" și posesorii de mijloace de 
transport există, de mai multă 
vreme, un conflict cu privire la 
prețuri, graficul de circulație ș.a., 
părțile acuzându-se de concurență 
neloială, de furtul de călători etc. S- 
a subliniat că este imperios necesar 
ca tdți cei ce efectuează transport de 
călători între cele două municipii să 
respecte autorizațiile acordate de 
consiliile locale. Lucru cât se poate 
de firesc numai că în această 
situație mijloacele particulare de 
transport ale Devei nu pot ieși de pe 
raza municipiului reședință de județ, 
iar cele ale Hunedoarei au voie să 
circule numai până la Peștișu Mare. 
Ceea ce înseamnă că cei ce 
apelează la microbuze private sunt 

nevoiti să coboare la Cristur, să 
' <j.j gă pe jos până la Peștișu 
Mare, unde urmează să se urce în 
microbuzele autorizate de 
Primăria municipiului de pe Cema. 
Treaba aceasta avantajează, 
evident, societățile „Coratrans" și 
„Corvintrans" și îi dezavantajează 
pe transportatorii particulari. 
Urmează - dacă se va pune 
această problemă - să se încheie 
o convenție între primăriile celor 
două municipii pentru a li se 
permite posesorilor de mijloace de 
transport particulare să circule 
între cele două orașe. De fapt asta 
și cere Asociația transportatorilor 
particulari și solicită ca actul 
respectiv să se încheie cât mai 
repede.

Traian BONDOR

DEVA
CURSURI UE 

LIMBA ENGLEZĂ 
CU PROFESORI 

DIN SUA 
între 13-16 iulie 

1998, orele 9,30 și 
17,30, la Biserica 
Baptistă "Sfânta 
Treime" de pe str. M. 
Kogălniceanu, nr.
14, din Deva, se 
organizează cursuri 
de limba engleză cu 
profesori din SUA.
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Pentru 
sinistrat!

r
De la Filiala de Cruce Roșie a 

județului, dl dr. Aurel Aitoneanu, 
vicepreședinte, ne-a comunicat câți 
bani au fost donați pentru sinistrații 
hunedoreni. Aceștia au fost fie virați 
in bancă. Fie încasați la sediile de 
Cruce Roșie. Prin bancă se adunase 
suma de 40.100.000 lei din donațiile 
făcute de SC Jieț Comimpex Petrila 
(2 milioane de lei), Curtea Supremă 
de Justiție (20 milioane de lei). 
Direcția Județeană de Drumuri Deva 
(8.100.000 lei) șl Regia A utonomă a 
Apelor Deva (10 milioane de lei).

Până miercuri (8 iulie) la prânz, 
prin casele de bani ale Crucii Roșii 
donaseră bani societăți comerciale cu 
capital privat din Simeria, persoane 
fizice, personalul Consiliului Județean 
și al Inspectoratului de Cultură al 
județului în sumă totală de 3.850.000 
v.

A ------------------------------------------

In lipsa cadrului 
legal adecvat pentru 

sponsorizare, 
copiii ocrotiți vor 

face foame?
Cu puțin timp in urmă, reluam intr-un text afirmația 

președintelui Consiliului județean cum că alocația 
bugetară pe 1998 destinată ocrotirii copiilor aflați în 
dificultate ajunge să acopere cheltuielile pe trei trimestre 
din an. Și ca să respectăm adevărul, președintele a mai 
adăugat că “ vom rupe de ta alte capitole de cheltuieli 
căci copiii nu pot fi lăsați să moară de foame".

Suntem convinși că așa va fi. Dar să ne oprim puțin 
asupra cifrelor.

S-au alocat pe acest an în scopul ocrotirii copiilor 
aflați în dificultate 9,4 miliarde de lei.

In întreținerea statului, prin diferite forme 
organizatorice de ocrotire, se află în prezent 1650 de copii. 
Numărul copiilor aflați în dificultate este mai mare, dar o 
parte mai sunt preluați de case de tip familial ale unor 
organizații neguvernamentale române sau străine, pentru 
a căror întreținere statul nu face cheltuieli.

Curiozitatea m-a împins la calcule. Știți cât revine 
pentru un copil pe zi? 13. 940 de lei! Din acești bani

___________Ion CiOCLEi 
(Continuare în pag. 3)

MENTALiun între stat și cetățean
Găsesc în jurnalul unui important scriitor 

contemporan, Livius Ciocârlie, 
următoarea însemnare cât se poate de relevantă 

pentru mizeria morală în care băltim: “Intră T si 
îmi povestește despre o vecină, funcționară la 
primărie. îi spune cu inocență, despre toate 
hârtiile pe care le procură p» sub mâna noilor 
afaceriști. Nici urmă de imoralitate. Dacă ai 
încerca să-i explici, n-ar înțelege. Cum adică, 
să nu facă si ea tot ce poate pentru viața ei si a 
alor ei?” însemnarea fixează, precum acul o 
insectă în insectar, esența unui fenomen 
pernicios care afectează întreaga societate. El 
nu datează de azi, de ieri, nici măcar nu poate fi 
pus pe seama comunismului: purtăm această 
pecingine, corupția funcționarului public, cel 
puțin din epoca fanariotă. Este una dintre cele 
mai mizerabile și persistente manifestări ale 
balcanismului. între stat și cetățean se interpune 
funcționarul corupt. El nici nu mai are, ca și 
vecina autorului citat, conștiința corupției, a 
imoralității; ia șpagă, încalcă legea, favorizează 
pe unii și-i nedreptățește pe alții, ca și când toate 
astea ar aparține de normalitate. Chiar dacă nu 

toți funcționarii sunt corupți - și nu sunt - 
asta nu mai are nici o importanță. Ajunge o 
bâtă la un car cu oale. Cei corupți au devenit 
atât de numeroși, sunt o prezență atât de 
pregnantă în ticăloșia ei, încât compromit 
întreaga categorie. De la “doamna” care n- 
are neobrăzarea să pretindă șpagă, dar e 
sensibilă la “atenții”, până la o hahaleră de 
anvergură precum acest Petre Isac din 
Palatul Victoria, inspector în Direcția de 
Control (!) a Departamentului Administrației 
Publice Locale, care a pretins unui investitor 
străin un ciubuc de zece mii de dolari, fauna 
aceasta cunoaște o mare varietate de tipuri 
și manifestări. Acest Isac este totuși un tip 
oarecum exponențial. în afară de faptul că 
are la activ alte matrapazlâcuri de pe vremea 
când era primar într-un târgușor argeșean, 
el a fost membru al PDSR, migrat apoi la 
PNȚCD, ceea ce i-a asigurat rămânerea în 
post, chit că fusese promovat acolo de

_______ Radu CiOBANU 
(Continuare în pag. 3)

Eliberat din închisoare
Ieri Miron Cozma 

s-a reîntors in 
Valea Jiului

După un an și jumătate, timp pe care Miron 
Cozma i-a petrecut în închisoare ( ca urmare a 
faptelor derulate în perioada mineriadei din 
septembrie 1991), fo.stul lider al minerilor 
supranumit "luceafăr al huilei"a revenit ieri în 
Valea Jiului. Eliberarea sa a survenit, cum se 
știe, ca urmare a schimbării de către Curtea de 
Apel București a încadrării juridice de la 
"subminarea puterii de stat", în "tulburarea liniștii 
publice". Oricum, timp de doi ani de acum încolo, 
el nu va mai avea voie să intre în București.

Primirea în Petroșani n-a fost tocmai cu mare 
fast, cum se anticipa, datorită și orei târzii la care 
a avut loc sosirea. Conferința de presă anunțată 
inițial pentru ora 18, cum au spus unele surse din 
partea PRM ( al cărui membru este și Miron 
Cozma), urma să fie doar o scurtă întâlnire, la o 
oră târzie din noapte, cu reprezentanții mass
media. Vom reveni cu detalii. (N.T.)

Sistem de comparare 
computerizată in depistarea 

unor infracțiuni cu autori
9

necunoscuti
9

Convorbire cu cpt. Ioana Mihai, șeful Biroului 
Criminalistic de la Poliția municipiului Deva

- Die căpitan, vă rugăm să spuneți pentru cititorii ziarului 
nostru ce este sistemul AFIȘ 2000 ce îl folosiți începând din 
anul 1997?

- Sistemul AFIȘ 2000 este un sistem de comparare 
computerizată a urmelor papilare rămase apte după excludere în 
cauzele cu autori necunoscuți, cu impresiunile papilare prelevate 
persoanelor suspecte aflate în baza de date care ne ajută în 
depistarea mai rapidă și sigură a autorilor a numeroase 
infracțiuni. Impresiunile sunt prelevate la formațiunile din teritoriu 
și apoi sunt centralizate în baza de date a sistemului. Urmele 
papilare ridicate de la fața locului cu ocazia cercetării și rămase 
apte de comparat în urma excluderii sunt înaintate la sistemul 
AFIȘ împreună cu folia pe care s-a ridicat urma și cu filmul 
negativ pe care a fost prelucrată. Urmele sunt introduse în baza 
de date și sunt comparate permanent cu impresiunile trimise din 
teritoriu.

- Concret, ce ați întreprins în această direcție?
- în cursul anului trecut, Biroul criminalistic din cadrul Poliției 

municipiului Deva a înaintat la sistemul AFIȘ 2000 din cadrul 
Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General de 
Poliție un număr de 74 de fișe cu fotogramele urmelor papilare 
rămase apte după excludere în cauzele cu A.N. Din totalul de 74

_________ Sabin CERBU 
(Continuare în pag. 3)

“Carpatica11-o sărbătoare a candorii
Miercuri seara, la Casa de Cultură 

Deva, s-a dat startul primei sărbători a 
cântecului, dansului și prieteniei între 
copii și tineri din mai multe țări 
europene. Este prima ediție a 
Festivalului internațional de folclor 
pentru copii și tineret “Carpatica", 
organizat de ministerele educației și 
culturii, Organizația Internațională de 
Folclor (IOV), Consiliul Județean, 
inspectoratele școlar și de cultură și 
Centrul de Creație Populară al 
județului.

După o recepție dată pentru 
reprezentanții ansamblurilor și 
grupurilor participante la Primăria 
Deva și o paradă (din păcate 
întreruptă de ploaie) invitații la festival 
au participat, pe scena Casei de 
Cultură Deva, la deschiderea oficială a 
sărbătorii muzicii și dansului pentru cei 
mai tineri interpreți de folclor. Dl 
Dumitru Lăsconi, de la Palatul Copiilor 
Deva, directorul festivalului, a urat bun 
venit tinerilor mesageri ai folclorului 
internațional și a declarat deschis 
festivalul. Exprimăndu-și bucuria 
pentru că și pe alte meridiane “folclorul 
e la mare cinste", dl loan Sicoe, consi
lier șef al Inspectoratului Județean 
pentru Cultură, președintele Secției 
Naționale din România a IOV, a mai 
precizat că în calendarul organizației, 
distribuit în 175 de țări ale lumii, este 
înscrisă și “Carpatica". Dl Simion 
Molnar, inspector școlar general 
adjunct, și-a însoțit urările de succes 
pentru desfășurarea festivalului în 
localitățile județului cu speranța că 
acesta va fi începutul unei colaborări 
cu formații din alte țări. Cu intonarea 
Imnului de stat al României s-a 
încheiat festivitatea deschiderii primei 
ediții a festivalului internațional de

șiprieteniei
folclor pentru copii și tineret.

Onoarea deschiderii spectacolului 
inaugural a aparținut grupului folcloric 
din Anglia, format din adulți dar a căror 
evoluție i-a încântat și pe copii datorită 
personajelor comice din formație. 
Invitat de onoare, grupul englez te 
duce cu gândul la călușarii noștri, 
pentru că au zurgălăi la picioare. Din 
Pădurea Neagră (Germania), dintr-un 
orășel mic dar foarte vechi, a venit la

festival un grup folcloric înființat în 
1979. Costumele lor, în care 
predomină alb și negru, bordo și verde, 
sunt lucrate manual, inclusiv 
ingenioasele pălăriuțe din mărgele 
purtate de unele fete. Original a fost 
acompaniamentul - muzică de cingătăi 
(clopote). “Izvorașul" de la Podul lloaiei 
(lași), un ansamblu folcloric numeros, 
a adus în scenă cântece și jocuri 
moldovenești, impresionând prin

perfecta sincronizare a dansatorilor 
(chiar și a celor foarte-foarte... 
tineri), prin ritmul amețitor cu care au 
încins hora.

O impresie deosebită a făcut 
publicului ansamblul folcloric din 
Macedonia prin ținuta tinerilor din 
formație (dansează ca niște 
balerini), prin costumele lor alb-roșii. 
Muzica, la început lentă ca o 
tânguire, apoi apropiindu-se parcă

________ Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 3)
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Cuvântul liber

10.00 Ferestre deschise (r) 11.00 
Opera Mundi 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 17.35 Scena 
18.00 D.a. 18.30 Katts și câinele (s, ep.
44) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 256) 
19.00 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. 6) 22.45 Jurnalul de 
noapte 23.00 Ciclism Turul Franței (rez. 
zilei) 0.10 Canary Wharf (s, ep. 175)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 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 15.30 
Arhive românești (r) 17.10 Interactiv 
Tele-joc 17.35 în flagrant 18.00 Sailor 
Moon (d.a) 18.30 Katts și câinele (s, ep.
45) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 257) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială 21.00 Kristin 
Lavransdatter (dramă Norvegia 1995, p. 
I) 22.45 Jurnalul de noapte 22.50 Ciclism 
Turul Franței (rez. zilei)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 
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 
17.35 Medicina pentru toți 18.00 Sailor 
Moon (d.a) 18.30 Katts și câinele (s, ep.
46) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 258) 
20.00 Jurnal, meteo, ed. specială 21.00 
Teatru TV ,,O seară romantică” 22.45 
Jurnalul de noapte 23.00 Ciclism Turul 
Franței (rez. zilei) 23.10 Un secol de 
cinema (do): Martin Scorsese 0.10 Ca
nary Wharf (s, ep. 177)

8.30 D.a. (r) 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 Dialog. Actualitatea 
culturală 16.00 Conviețuiri 17.35 Timpul 
Europei 18.00 D.a. 18.30 Katts și 
câinele (s) 19.00 Sunset Beach (s) 
19.55 Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, ed. 
specială 21.00 Destine în vreme de 
război (s, ep. 5) 22.00 Reflecții rutiere
22.10 Cu ochii’n 4 (anchetă) 22.50 
Jurnalul de noapte 23.00 Ciclism Turul 
Franței (rez. zilei) 23.10 Dintre sute de 
catarge

10.00 Fotbal Turneul Final al CM - 
Franța ’98 - finala (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.00 D-na King, agent 
secret (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, ep. 86) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 162) 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 Circumstanțe 
atenuante (dramă SUA 1994)

8.30 Canary Wharf (s/r) 9.00 Echipa de 
intervenție (s/r) 10.00 în fața dv. (r) 11.00 
Comorile lumii (do/r) 11.30 Scena politică 
(s) 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 Nimic 
sfânt (s/r) 13.50 Varietăți internaționale 
14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Franceză 15.35 Regina celor 
1000 de ani (d.a)16.00 Veronica - Chipul 
iubim (s) 16.50 Peria Neagră (s, ep. 163) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 90) 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru TV „Ciocârlia"

6.30 TVM. Telematinal 8.00 D.a (r) 8.30
Canary Wharf (s/r) 9.00
Teleenciclopedia (r) 10.00 Avocatul 
poporului (r) 11.00 Sporturi extreme 
(do/r) 11.30 Mapamond (s) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă... 
(r) 13.00 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (r) 14.00 Em. în limba 
maghiară 15.10 Atletism A doua etapă 
a circuitului Golden League 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. 91) 22.00 
Arestarea lui Gotty (f. p. SUA 1994)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 D.a. (r) 
9.00 Ferestre spre lume (r) 10.00 Un 
secol de cinema (r) 11.00 Comorile 
lumii (do/r) 11.30 Cultura în lume (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă... (r) 13.00 Medicina pentru 
toți (r) 14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 15.35 Regina celor 1000 de 
ani (d.a) 16.00 Veronica - Chipul 
iubirii (s) 16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 92) 22.00 Pielea (f.a. Franța 
1981)

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do) 10.25 Animal 
show (s) 11.00 Prințesa Caraboo 
(f/r) 12.40 Fără limită 13.00 
Mileniul III (r) 14.00 Știrile amiezii 
14.10 Sfântul (s) 15.40
întoarcerea Sfântului (s, ep. 16) 
16.35 Văduva (s, ep. 40) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 102) 19.30 Dal
las (s, ep. 42) 20.20 Caracatița (s, 
seria I, ep. 1) 21.15 Omul cu o mie 
de fete (s, ep. 43) 23.00 Știri/Sport 
23.15 Arliss (s, ep. 20) 23.45 Nash 
Bridges (s, ep. 1)

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do) 10.30 Animal 
Show (s) 11.00 Caracatița (s/r) 
12.00 Omul cu o mie de fețe (s/r) 
13.00 Arliss (s/r) 13.25 Viața de la 
zero (s) 14.00 Știrile amiezii 14.10 
Sfântul (s) 15.10 Vrei să ne distrăm 
sâmbătă seara? (div./r) 16.35 
Văduva (s, ep. 41) 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 103) 19.30 Dallas (s, ep. 43) 
20.20 Crima (thriller SUA 1991) 
22.00 Războiul sexelor (s) 23.00 
Știri/Sport 23.15 Ariiss (s, ultimul ep.) 
23.45 Nash Bridges (s, ep. 2)

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do) 10.30 Animal 
Show (s) 11.00 Crima (f/r) 12.40 
Fără limită 13.00 Arliss (s/r) 13.25 
Viața de la zero (s, ultimul ep.) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 Sfântul 
(s) 15.40 întoarcerea Sfântului (s) 
16.35 Văduva (s, ep. 42) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 104) 19.30 Dal
las (s, ep. 44) 20.20 Numărătoare 
inversă (dramă SF. SUA ’98) 22.00 
Hombres - Războiul sexelor (s) 
23.00 Știri/Sport 23.15 The Scarlet 
Pimpernel (f. ist. Anglia 1982, p. I) 
0.15 Nash Bridges (s, ep. 3)

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do) 11.00 Numărătoare 
inversă (f/r) 12.40 Fără limită 13.00 
Nash Bridges (s/r) 14.00 Știrileamiezii 
14.10 Sfântul (s) 15.10 Prezentul 
simplu (r) 15.40 întoarcerea Sfântului 
(s) 16.35 Văduva (s) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 105) 19.30 Dallas 
(s, ep. 45) 20.20 Twin Peaks (s, ep. 91 
21.15 Cronici paranormale (s, ep. 31) 
22.00 Hombres - Războiul sexelor 
(s) 23.00 Știri/Sport 23.15 The Scar
let Pimpernel (f. ist. Anglia 1982, p. II) 
0.15 Nash Bridges (s, ep. 4)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 10.00 Profeții 
despre trecut (r) 11.00 Lumea filmului (r) 
11.30 Insula misterioasă (s, ultimul ep.) 12.00 
Profesiunea mea, cultura (r/p. I) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.30 Academia FBI (co. SUA ’88) 
15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.10 Nano (s, 
ep. 74) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Mirada 
de mujer (s, ep. 1) 18.00 Familia Bundy (s, 
ep. 1) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Familia Bundy (s, ep. 
2) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Inamicul meu 
(f. SF SUA/Germania ’85) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 118) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.15 Cracker (s)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Seaquest (s/r) 11.30 
Fiica oceanului (s, ep. 1) 12.00 Profesiunea 
mea, cultura (r) 13.30 Leagănă-mă bine! 
(co. Spania ’90) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.10 Nano (s, ep. 75) 17.00 Știrile PRO IV
17.15 Mirada de mujer (s) 18.00 Fam. 
Bundy (s, ep. 3) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Fam. Bundy (s) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Pensacola - Forța de 
elită (s, ep. 3)21.15 Chicago Hope (s, ep. 
22) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, 
ep. 119) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Cracker (s) 0.00 Seaquest (s, ep. 2)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Cracker (s/r)10.45 
Seaquest (s/r) 11.30 Fiica oceanului (s) 
12.00 Profesiunea mea, cultura (r, p. I) 12.55 
Știrile PRO TV 13.30 Piranha - peștii ucigași 
(f. gr.SUA 1978) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.10 Nano (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Mirada de mujer (s) 18.00 Fam. Bundy (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Fam. Bundy (s) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Minciunile lui (dramă SUA ’97) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 120) 
22.45 Știrile PRO TV 23.05 Chestiunea zilei 
cu F. Călinescu 23.15 Cracker (s) 0.00 
Seaquest (s, ep. 3)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Cracker (s/r) 
10.45 Seaquest (s/r) 11.35 Fiica 
oceanului (s) 12.55 Știrile PRO TV 13.30 
Alibi perfect (thriller SUA 1995) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.10 Nano (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Mirada de 
mujer (s) 18.00 Fam. Bundy (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Familia Bundy (s) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Melrose Place (s, ep. 84) 21.15 
Nikita (s, ep. 19) 22.05 Știrile PRO TV 
22.15 Seinfeld (s, ep. 121) 23.15 Cracker 
(s) 0.00 Seaquest (s, ep. 4)

7.00 Primă 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, ep. 145) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s, ep. 147)
20.15 Misterele din New Orleans
21.15 Șantajul (s, ep. 5)23.00 Știri 
23.30 Starea de veghe (talkshow) 
1.00 Colpo Grosso

7.00 Primă 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, ep. 146) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s, ep. 148) 20.15 
Rivalii (do) 21.15 Camera obscură 
(thriller Australia 1986) 23.00 Știri 
23.30 Starea de veghe (talkshow)

7.00 Primă 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, ep. 147) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s, ep. 149)
20.15 Un alt început (s, ep. 7) 21.15 
Charlie Varrick (co. SUA 1973) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

7.00 Primă 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, ep. 148) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s, ep. 150)
20.15 Contralovitura (s, ep. 10) 21.15 
Viață de erou (dramă SUA 1988, p. II) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

— 4)
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9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 De la lume 
adunate... 12.30 Conviețuiri (mag.) 
13.00 Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.30 Emisiune în limba 
germană 17.10 Fan-club 17.35 
Mapamond 18.00 Povești celebre (d.a)
18.30 Hollyoaks (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 260) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 21.00 Elizabeth R. (s. 
Anglia, ep. 1) 22.30 Camera ascunsă
22.45 Jurnalul de noapte 23.00 Ciclism 
Turul Franței (rez. zilei) 23.10 Tele 
estival nocturn

7.00 Bună dimineața de la... Timișoara 
și de la București! 9.05 Șapte note 
fermecate (em. pentru copii) 9.55 D.a. 
10.05 Viața ca în viață (s) 10.45 în fața 
pistei (dramă SUA ’95) 12.30 Ordinea 
publică (do) 13.30 Ecranul 14.30 Video 
Magazin (div.) 16.30 Povestirile lui 
Donald Rățoiul (d.a.) 16.55 Planeta CNN 
(do, p. II) 17.40 Justiție militară (s, ep. 
20) 18.30 Hollyoaks (s) 18.55 
Teleenciclopedia 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo
20.30 Cer întunecat (s, ep. 7) 21.30 
Telemondial 22.30 Ciclism Turul Franței 
(rez. zilei) 22.40 Hombre (w. SUA 
1967) 

7.00 Bună dimineața de la...București!
8.30 Lumină din lumină 9.05 D.a. 9.55 
Arlechino 10.45 Biserica satului 11.00 
Viața satului 14.30 Turnul Babei 
(mag.)16.20 Aladdin (d.a) 16.50 Na
tional Geographic (do) 17.40 Star Trek 
- Deep Space Nine (s, ep. 66) 18.30 
Hollyoaks (s) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.30 
7 zile în România 21.00 întoarcerea 

băștinașului (dramă SUA 1994) 22.45 
Ciclism Turul Franței (rez. zilei) 22.55 
D-na King, agent secret (s, ep. 28)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 D.a. (r)
8.30 Canary Wharf (s/r) 9.00 Destine 
în vreme de război (s/r) 10.00 Dintre 
sute de catarge... (r) 11.30 Timpul 
Europei (r) 12.00 Sunset Beach (s/r)
12.45 Doar o vorbă săț-i mai spun! (r)
14.30 TVR Cluj-Napoca 15.10 Limbi 
străine pt. copii. Italiană, engleză 
15.35 D.a. 16.00 Veronica - Chipul 
iubirii (s) 16.50 Perla Neagră (s) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 18.00 
Universul cunoașterii (mag. șt.) 19.40 
30 de minute cu Paul Goma 20.10 
Ultimele știri (s) 22.20 Panoramic Jazz
23.15 Buddha din suburbie (s, ep. 3)

7.00 Buddha în suburbie (s/r) 7.50 
Piese folclorice de virtuozitate 8.00 
D.a. (r) 8.30 Sporturi extreme (do) 9.00 
Comorile lumii (do) 9.25 Filmele 
săptămânii 10.30 Documente culturale
11.30 TVR Cluj 14.00 Oppenheimer 
(s) 15.35 D.a. 16.00 Veronica - Chipul 
iubirii (s) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
166) 18.00 Planeta cinema (r) 19.00 
Sporturi extreme (do)19.30 Teatru TV 
prezintă ,.Mari actori în mari comedii 
ale dramaturgiei românești” - Idolul și 
Ion Anapoda 21.40 Ateneu 22.30 în 
plină acțiune (s/r) 23.30 Conviețuiri. 
Din muzica romilor 

10.00 Planeta vie (do) 10.30 
Animal Show 11.00 Twin Peaks 
(s/r) 12.00 Cronici paranormale 
(s/r) 13.00 Nash Bridges (s/r) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 Sfântul 
(s, ultimul ep.) 15.40 întoarcerea 
Sfântului (s, ep. 20) 16.35 
Văduva (s,ep. 44) 18.00
Esmeralda (s, ep. 106) 19.30 Dal
las (s, ep. 46) 20.20 Navarro (s, 
ep. 6) 22.00 Hombres - războiul 
sexelor (s) 23.00 Știri/Sport 
23.15 Univers întunecat (SF SUA 
’93)

7.00 Știri/Sport 7.05 Ținuturi 
nesfârșite (w. SUA ’52) 9.05 Fără 
limită 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 II113.00 Vedeta în papuci 
Mileniul II113.30 Zebra (mag.)16.30 
Uragan în Paradis (s) 17.15 
Spitalul Universitar (s) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 107) 19.30 Vrei 
să ne distrăm sâmbătă seara? 
(div.) 20.00 Partenerul meu, 
dinozaurul (co. SF SUA ’95) 21.30 
A treia planetă de la Soare (s)

7.00 Cer întunecat (s/r) 7.50 Vechi 
melodii populare 8.00 D.a. (r) 8.30 
Sporturi extreme (do) 9.00 Comorile 
lumii (do) 9.30 Ferestre deschise
10.30 Cinematograful vremii noastre
11.30 TVR lași 13.30 Creanga de Aur 
14.00 Oppenheimer (s, ep. 4) 14.50 
Vitrina personajelor de operă 15.10 
Din albumul celor mai frumoase 
melodii populare 15.35 Regina celor 
1000 de ani (d.a) 16.00 Veronica - 
Chipul iubirii (s) 16.50 Perla Neagră (s, 
ep. 167) 17.40 La izvor de dor și 
cântec 19.00 în plină acțiune (s, ep. 
38) 20.00 Ultimul tren 

8.00 Controverse istorice (do/r) 8.30 
Spirit și credință 9.00.Bananaman 9.05 
Animal Show (s) 9.45 Denver, ultimul 
dinozaur(d.a) 10.15 Bananaman 10.20 
Mighty Max (d.a) 11.00 Poveștile 
prietenilor mei 11.30 Roata de rezervă 
(mag. sportiv) 12.00 Prezentul simplu
12.30 Descoperiri - Câmpiile 
Venezuelei în anotimpul schimbării (do)
13.30 Telemeridian 14.00 Duminica în 
familie (mag.) 18.00 Esmeralda (s, ep. 
108) 19.30 Sparks (s, ep. 43) 20.00 
Printre străini (dramă SUA 1989) 21.45 
Păstrează visul (s, ep. 2) 22.45 
Sandra, prințesa rebelă (s) 23.45 
Glorie apusă (co. SUA ’97)

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 
Cracker (s/r) 10.45 Seaquest (s/r)
11.30 Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.30 Beverly Hills (s/r)
14.15 Melrose Place (s/r) 15.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.10 Nano (s)17.00 
Știrile PRO TV 18.00 Fam. Bundy (s) 
18.25 Chestiunea zilei 18.35 Familia 
Bundy (s) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Excalibur (f. fant. SUA 1981) 22.45 
Ultima frontieră (s, ep. 3) 23.30 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.50 
Chestiunea zilei 0.00 Poltergeist - 
Moștenirea (s) 

7.00 Duckman (d.a) 7.30 Reboot (d.a) 
9.00 Ciberkids (s, ep. 1) 9.25 Acord 
judiciar (thriller SUA 1994) 11.00 
Gillette - lumea sportului 11.30 PRO 
Motor 13.00 O căsnicie perfectă (s)
13.30 Adevărul gol goluț (s, ep. 17) 
14.00 Generația PRO 15.00 Echipa 
mobilă 15.45 Hercule (s) 16.30 Conan 
(s, ep. 2) 17.15 Crimă la înălțime (f. p. 
SUA 1991) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Millennium (s, ep. 43) 21.00 Când 
dragostea ucide (thriller SUA ’98) 
23.00 Știrile PRO TV 23.05 Știrile spor
tive 23.15 NYPD Blue (s, ep. 42) 0.00 
Afacerea bătrânilor (co. SUA ’78)

8.30 Conan, aventurierul (d.a) 9.00 
Mowgli (s,e p. 7) 9.30 Super Abraca
dabra 11.00 Doctor în Alaska (s,ep. 70) 
12.00 Profeții despre trecut (talkshow) 
12.55 Știrile PRO TV 13.05 O căsnicie 
perfectă (s, ep. 32) 13.35 Adevărul gol 
goluț (s, ep. 18) 14.05 Chestiunea zilei: 
retrospectiva săptămânii 14.50 Lumea 
filmului 15.20 Al șaptelea cer (s, ep. 31) 
16.05 Fast Track (s, ep. 1) 17.30 Pro 
Fashion (mag.) 18.00 Beverly Hills (s, ep. 
131) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Colegiul 
intolerantei (dramă SUA ’92) 22.00 Cybill 
(s, ep. 22) 22.30 Știrile PRO TV 22.35 
Știrile sportive 22.45 Brigada 132 (s, ep. 
9) 23.30 Procesul etapei

7.00 Primă oră (mag.) 10.00 Celebri și 
bogați (s/r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s) 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, ep. 149) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s, ep. 151) 20.15 
Atingerea îngerilor (s, ep. 30) 21.15 
Destin rescris (co. fant. SUA 1990) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

7.30 Elefănțelul (show pt. copii) 8.00 
Lumea lui Eric (s) 8.30 Povestiri din Biblie 
(d.a) 8.45 Bailey Kipper (s) 9.10 
Justițiarii (d.a.) 9.30 Apărătorii galaxiei 
(d.a) 10.00 Prințul Valiant (d.a) 10.30 
Formidabilii (s) 10.45 Insp. Gadget (d.a) 
11.00 Daria (d.a) 11.30 Pământul: Bătălia 
finală (s) 12.30 Eurofotbal (em. sportivă)
13.30 Auto Camp. Național de Viteză pe 
Traseu Montan - Etapa Brașov 14.00 în 
căutarea dreptății (s) 15.00 Robin Hood: 
Lupta pentru coroană (f.a.SUA ’58) 
17.00 Zona M (em. muz.) 18.00 911: Apel 
de urgență (s) 19.00 Știri 19.45 Chal
lenger (f.a. SUA 1989) 22.00 Centennial 
(s) 23.00 Știri

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) 13.15 Moto CM: MP 
al Italiei 14.00 Lumea lui Dave (s) 14.30 
Vedetele dragostei (do) 15.00 Față în 
față la Hollywood (s) 15.30 Secretele 
bărbaților irezistibili 16.00 
Videofashion (s) 16.30 în numele iubirii 
(do) 17.00 Un alt început (s/r) 18.00 
Atingerea îngerilor (s/r) 19.00 Știri
19.45 Ghinionistul (co. SUA 1979)
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 13 iulie
8.00 Omul mării (s/r) 9.00 

Arhiva neagră (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 (sir) 14.15 
Rătăciri (f/r) 16.00 Omul mării (s) 
17.00 Marielena (s) 17.45 Din 

1 toată inima (s) 18.30 Concursul de 
r Acasă 18.45 Din toată inima (s, ep.

86) 19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Nimic personal
21.30 Verdict crimă! (s) 22.30 
Unu, doi, trei (co. SUA ’61)

Marți 14 iulie
l 8.00 Omul mării (s/r) 8.45 Ver- 
j diet: crimă! (s/r) 9.45 Nimic per

sonal (s/r) 10.30 Dragoste și 
putere (s/r) 11,15 Marielena (s/r)

I 12.00 Din toată inima (s/r) 13.30 
I Secrete de familie (s/r) 14.15 Unu, 

doi, trei (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, ep. 
86) 19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Nimic personal
21.30 Verdict: crimă! (s) 22.30 O 
dată la două săptămâni (co. Franța 
'90)

Miercuri 15 iulie
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 Ver

dict: crimă! (s/r) 9.45 Nimic per
sonal (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 O 
dată la două... (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) 20.45 Nimic 
personal 21.30 Verdict: crimă! (s)
22.30 Promontoriul groazei (thriller 

| SUA 1962)

Joi 16 iulie
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 Ver

dict: crimă! (s/r) 9.45 Nimic per
sonal (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 

Promontoriul groazei (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)
20.45 Nimic personal 21.30 Ver
dict: crimă! (s) 22.30 Trei și una 
(co. SUA '33)

Vineri 17 iulie
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

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 Trei 
și una (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; 20.45 Nimic personal
21.30 Verdict: crimă! (S) 22.30 
Glissando (f. România 1984)

Sâmbătă 18 iulie
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

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 
Glissando (f/r) 16.00 Omul mării 
(s, ep. 75) 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, ep. 122) 20.45 Nimic 
personal (s) 21.30 Verdict: crimă! 
(s) 22.30 Adela (drama România 
1985)

Duminică 19 iulie
9.00 Sport la minut 9.15 

Oxigen 9.30 Sport extrem 9 45 
Motor Sport Mag. 10.00 NBA Ac
tion 10.30 Baschet NBA 15.00 
Cupa Mondială 15.15 Istoria 
fotbalului 16.00 FIFA Magazin
16.15 Gillette World Cup Special
16.45 Top Gol Europa 17 00 
Retrospectiva sportivă a săp
tămânii 17.15 Faza zilei 19 15 
Sport la minut 19.30 D.a. 20.00 
Salonul muzical ACASĂ (d)
22.30 Vacanță Boemă (co. Anglia 
1991) 0.15 Fetița cu chibrituri 
(dramă SUA 1987)

' L ' ' '
• & i •

Campionatul Mondial de fotbal Franța W
BRAZILIA - OLANDA 5 3 Franța - Croatia 2-1
întâlnirea Brazilia 

Olanda, desfășurată în fața a 
peste 60.000 de spectatori și 
nenumărați telespectatori, a 
satisfăcut în mare măsură 
exigențele iubitorilor fotba
lului, ambele formații re
prezentând cu cinste fotbalul 
sud-american și cel eu
ropean.

în prima repriză, atât 
brazilienii, cât și olandezii s- 
au tatonat îndelung, manifes
tând prudență mare în 
apărare, pentru că la un 
asemenea nivel un gol înscris 
contează enorm.

Cu totul alta a fost partea 
a doua a jocului! Cu toate că 
din echipa lui Guus Hiddink 
au lipsit doi jucători de bază, 
olandezii au jucat acest meci 
de la egal la egal cu renumiții 
lor adversari.

Imediat după pauză, în 
min. 46, Ronaldo este găsit 
excelent de către Roberto 
Carlos și cel mai bun fotbalist 
al brazilienilor intră în careu 
și înscrie printre picioarele 
portarului 1-0 pentru Brazilia. 
Olandezii cu Kluivert în formă 
bună, vor să egaleze, în timp 
ce jucătorii brazilieni nu se 
rezumă nici ei la apărare și 
doresc să-și consolideze 
victoria mărindu-și avantajul. 
Din aceste tentative a ieșit un 
joc frumos, deschis, cu multe 
faze fierbinți în fața porților. 

în mig. 86, olandezii 
concretizează una din 
acțiunile lor ofensive, 
Kluivert se înaîță peste 
apărătorii adverși și aduce 
egalarea, cele 90 de minute 
de joc încheindu-se 
nedecis, 1-1.

Urmează prelungirile, 
dar scorul rămâne același 
și drept urmare s-a trecut la 
executarea loviturilor de la 
11 metri. Pentru brazilieni 
transformă Ronaldo, 
Rivaldo, Emerson și Dunga. 
Olandezii înscriu prin Frank 
de Boer și Berglkamp. Au 
ratat Philip Cocu și Ronald 
de Boer.

lată ce au declarat cei 
doi antrenori la încheierea 
partidei: Mario Zapallo: “A 
fost un meci interns și foarte 
dificil, dar echipa mea a fost 
la înălțime din punct de 
vedere fizic cât și tactic. 
Este o victorie a tuturor 
jucătorilor nu numai a 
portarului Taffarel. Vom 
amâna fiesta până după 
finală.” Guus Hiddink: 
“Echipa mea a fost lipsită 
de șansă, dar sunt foarte 
satisfăcut de prestația ei. 
Am avut numeroase ocazii 
de gol, iar băieții au făcut un 
meci excelent în pofida 
absențelor de marcă din 
formația de bază.”

Sabin CERBU

în fața unui stadion arhiplin, 
peste 80.000 de spectatori, 
reprezentativa Franței a obținut 
o prețioasă victorie în fața 
Croației cu scorul de 2-1, care 
asigură francezilor calificarea în 
finala Campionatului Mondial de 
fotbal ediția 1998! Este cea mai 
bună performanță a fotbalului 
francez (până acum, Franța a 
fost eliminată de 3 ori în sferturile 
de finală ale.c.m.)

Partida a avut două părți cu 
totul deosebite: în prima repriză 
ambele echipe au jucat reținut, 
nu au îndrăznit prea mult, 
primul mitan terminându-se 
nedecis, 0-0.

Imediat după reluarea 
partidei, chiar în minutul 46, 
lovitură de teatru, la primul atac 
al croaților, Suker este bine 
deschis în adâncime, pe centrul 
terenului, pătrunde în careul de 
16 metri, portarul Barthezîi iese 
în întâmpinare însă nu izbutește 
să oprească mingea trimisă de 
cunoscutul înaintaș croat - 1-0 
pentru Croația. în tribune 
spectatorii francezi au amuțit! 
Nici nu a pornit bine balonul de 
la centru, repus în joc de francezi

1-LLi.U.LU LtLEh
Sâmbătă, 11 iulie,

Paris, ora 22 
OLANDA - CROAȚIA BRAZIL8A-FRANTA

și ia atacul lor la poarta 
croaților se petrece o fază ca 
trasă la indigo, descrisă la 
poarta franceză: fundașul 
Thuram, lansat în plină cursă 
spre careul advers, ajunge la 
16 metri de poartă și cu toată 
intervenția experimentatului 
Ladac, mingea ajunge în 
plasă 1-1! în minutele urmă
toare se încinge o luptă 
sportivă, cu faze frumoase, 
de adevărat spectacol. 
Fiecare echipă forța în atac 
să înscrie pentru a-și asigura 
victoria care avea să le aducă 
mult dorita calificare în finală! 
Acțiunile ofensive ale celor 
două formații au avut multe 
faze fierbinți în careurile de 16 
metri și cei care reușesc să 
înscrie golul victoriei sunt 
francezii prin același Thuram 
,,urcat” din nou în atac, 
devenind eroul meciului! 
Croații au insistat și ei să 
reechilibreze situația pe 
tabela de marcaj însă nu 
izbutesc nici după minutul 75, 
când Blanc a fost eliminat de 
pe teren, francezii evoluând 
până în final în zece oameni, 
dar încheind cu o mare 
victorie, sărbătorită în toată 
Franța!

I?LLl(xLLLl LIIlLL
Duminică, 12 iulie, 

Paris, ora 22

Sistem de comparare 
computerizată

(Urmare din pag. 1)

de urme trimise, un număr de 59 sunt din cauzele 
rămase cu A.N. privind fapte comise în anul 1997, 
restul fiind din cauze înregistrate în anii 
precedenți.

în urma comparărilor executate în baza de date 
a sistemului, pe baza urmelor papilare trimise de 
biroul nostru, au fost identificați opt autori, în 
sarcina cărora au fost stabilite opt fapte. Din 
numărul total de autori identificați prin AFIȘ, doi au 
fost prinși și cercetați, trei urmează a fi transferați 
pentru cercetări din alte penitenciare, iar doi au 
rămas nedepistați.

- Doriți să vă referiți la unele cazuri 
rezolvate?

- Sigur că da. Marinescu Vicențiu din 
Constanța, cu domiciliul în Deva, Hrestic Vasile 
din Dagîța - lași, Salahoru Costel - Eugen din 
Holboca - lași au fost depistați că au pătruns prin 
efracție - primul, în locuința lui B.S. din Deva de 
unde a sustras bunuri în valoare de 550.000 lei, 
iar al doilea, în dosarul C. Popa tot din Deva de 
unde a "plecat” cu bunuri în valoare de 800.000 
lei. Tot prin această metodă a fost depistat și 
Nicolau Gheorghe din Deva care, într-o noapte 
din august anul trecut, a pătruns prin escaladarea 
geamului în incinta Secției de radiologie a 
Spitalului județean de unde a sustras bunuri în 
valoare de 1,5 milioane lei. Chisim Doinei Florin 
din- Burjuc - GlodghiIești a pătruns prin spargerea 
geamului de la ușa de acces în incinta bistroului 
“Prigat" al SC “Coman" SNC Deva de unde a 
sustras bunuri în valoare de 2 milioane lei. Și 
exemplele ar putea continua.

în cauzele menționate mai sus, au fost 
întocmite rapoarte de constatare tehnico- 
științifică, dactiloscopice pentru probarea 
vinovăției, urmând ca în continuare să se 
întocmească asemenea rapoarte în cazul în care 
vom fi înștiințați despre alte identificări în sistemul 
AFIȘ 2000. '

Și în continuare, lucrătorii biroului criminalistic 
vor continua activitatea de trimitere la sistemul 
AFIȘ a urmelor papilare rămase apte de 
comparat dactiloscopic după examenele de 
excludere care își dovedește pe deplin eficiența 
în instrumentarea și finalizarea multor cauze cu 
autori necunoscut)V — 

în lipsa cadrului 
legal adecvat pentru 

sponsorizare...
(Urmare din pag. 1)

încercați să dați de mâncare de trei ori pe zi, plus un 
supliment, unui copil, asigurându-i caloriile necesare și 
vă declar doctor în economie! De notat că tot din banii 
aceștia copiilor mai trebuie să li se cumpere haine, 
încălțăminte, jucării,cel puțin o dată pe an, trebuie plătit 
personalul* de îngrijire auxiliar - femei de serviciu, 
bucătărese, trebuie plătită încălzirea clădirilor, iluminatul 
și alte consumuri energetice.

Sigur, noi, prin aceste rânduri, nu încercăm să 
aducem vreo vină Consiliului județean pentru puținătatea 
alocației bugetare în acest scop. Puțin a avut, puțin a 
împărțit și a încercat s-o facă cu dreptate. Alt argument 
vrem noi să supunem atenției.

în toată lumea civilizată, copiii aflați în dificultate se 
află sub protecția societății. Dar acei copii ocrotiți de stat 
nu mănâncă de pe muchia cuțitului și nu dorm câte doi în 
pat, cum se mai întâmplă la noi.

Nici statele respective nu-și pot permite să 
cheltuiască prea mult din buget pentru ocrotirea copiilor 
aflați în dificultate, dar încurajează pe toate căile 
organizațiile umanitare neguvemamentale care vin masiv 
cu sprijin financiar sau material.

Ați văzut în județul Hunedoara vreo soție sau fiică 
de patron multimiliardar - și sunt destui - care să infțieze 
o acțiune de binefacere la începutul căreia soțul sau tatăl 
patron să facă “deschiderea”cu 5-10 milioane de lei? Nu 
am cunoștință de așa ceva. Nouă nu numai încurajarea 
statului pentru organizarea de asemenea acțiuni ne 

Jipsește, ci ne lipsește educația facerii de bine în folosul 
'colectivității.

Acele state la care făceam trimitere cu privire la 
sponsorizare au o asemenea lege care-i încurajează pe 
patroni să sponsorizeze tot felul de acțiuni de binefacere. 
Cu sumele cu care ei sponsorizează li se diminuează 
impozitul pe profit și orice patron își face un titlu de onoare 
din faptul de a fi întregit lună de lună finanțele unui cămin 
de copii sau azil de bătrâni.

Avem și noi o lege a sponsorizării. Un simulacru de 
lege! Suma cu care cineva sponsorizează o acțiune sau 
activitate socială nu se mai impozitează. Asta ar fi culmea 
imbecilității ca după ce sponsorizezi cu 10 milioane de 
lei, să zicem, o instituție socială, acea sumă să-ți mai fie 
și impozitată. Diferența între legea sponsorizării la noi față 
de ei, este diferența între altruism statal și rapacitate.

Dacă cele 10 milioane sponsorizare s-ar scădea din 
impozitul pe profit, din ce s-armai alimenta bugetul, din 
care se înfruptă cu nesimțire suverană parlamentarii țării 
și alți potentați ai zilei? Austeritatea, sărăcia lucie, e bună 
de propovăduit pentru prostime, nu pentru mai marii 
vremelnici ai țării.

Să dea Dumnezeu să trăiesc ziua aceea când cei 
ce fac legi țării și cei ce le aplică, vor trăi cu 13.940 de lei 
pe zi, cu cât trebuie să trăiască un copil dezmoștenit de 
soartă, dar tare mă tem că-n România n-am să apuc o 
asemenea zi. Căci în România, azi, cine poate, oase 
roade! Și așa a fost mereu. Schimbarea a fost doar în 
imaginația noastră de mulțime naivă.

(Urmare din pag. 1) Intre stot și cetâțean
faimosul domn Cozmâncă. Dar el nu e în 
realitate nici pedeserist, nici țărănist. Pentru a 
fi pedeserist ori țărănist trebuie să ai niște 
convingeri, or (.4 n-are convingeri, ci doar 
interese. El e pur și simplu un oportunist, adică 
un ins care se lipește exact acolo unde simte 
că-i pică “un ce profit”. Oportunismul îi asigură 
funcționarului corupt stabilitatea sub orice 
guvernare, iar imoralitatea îi asigură 
bunăstarea mai presus de cea a 
contribuabilului de rând. Se zice că o retribuție 
decentă ar stârpi corupția din instituțiile 
statului. Cred că ar reduce-o sensibil, dar n-ar 
stârpi-o. Cel puțin nu imediat. Pentru că e și 
aceasta o chestiune de mentalitate. Și pentru 
că cel mai important factor favorizant al 
fenomenului este mentalitatea străveche a 
românului care încă nu e convins că instituțiile 

^statului trebuie să se afle la dispoziția lui. Lipsit

de simț civic sau cu un simț civic rudimentar, 
aflat abia acum în formare, românul n-are încă 
orgoliu de cetățean liber, cu drepturi și 
îndatoriri, ci supraviețuiește cu sentimentul că 
e un ins dintr-o mulțime amorfă și anonimă, 
aflat oricând la discreția statului și a 
funcționarilor săi, la\ușa cărora trebuie să se 
înfățișeze umil, cu căciula într-o mâna și 
ploconul în cealaltă.

Numai o societate civilă puternică și activă, 
care să promoveze pe toate căile educația 
tuturor generațiilor în spiritul civismului ce stă 
la baza democrațiilor europene ar putea 
schimba, în timp, această mentalitate. Până 
atunci însă mai e, din păcate, iar mentalitatea 
aceasta de supuși ai statului, aflați la cheremul 
unor amploaiați discreționari și corupți, ne va 
întârzia considerabil integrarea într-o Europă 
unită.

“Carpatica"
(Urmare din pag. 1) 

de cea bănățeană, și-a intensificat 
ritmul pe măsura evoluției dansului 
interpretat cu eleganță de fete, cu 
figuri acrobatice de băieți. Costumele 
dansatorilor iugoslavi sunt mai sobre, 
ca de altfel și dansurile lor. 
Numeroasele participări la manifestări 
folclorice și-au pus amprenta pe 
evoluția ansamblului în care toți 
dansează parcă ar fi un singur trup. 
Vijelioasă a “răsărit" pe scenă “Raza 
de soare" din Belarus, formație 
alcătuită din copii și tineri. Dulci, că-ți 
venea să-i strângi in brațe, cei mai 
mici iți evocau prin iuțeala și ușurința 
cu care executau dansurile niște 
sfărleze, niște fluturi. Nota de veselie 
și umor era accentuată și de costume 
și de măștile de animale și chiar de 
figurile băieților, care îți amintesc 
dansurile căzăcești.

Ansamblul folcloric din Lituania 
este compus din două grupuri, 
constituite în urmă cu doi și respectiv 
patru ani, membrii sili având de la 10 
la 18 ani. Sobri și eleganți în ținută și 
mișcări, fiecare grup avăndu-și propria 
identitate, dansatorii lituanieni au 
plăcut publicului devean. Cântecele și 
dansurile au alternat în recitalul 
ansamblului polonez, înființat în 1978. 
Costumele viu colorate (alb, negru și

roșu) cat și figurile acrobatice și 
comice în același timp au stârnit 
admirația spectatorilor.

In calitate de gazdă, ansamblul 
folcloric “Pădureanca" al Palatului 
Copiilor Deva a încheiat spectacolul 
cu o suită de dansuri hunedorene. 
Alături de “veteranii" formației, care a 
participat la mai multe manifestări de 
gen din 1992 când a luat naștere, au 
dansat (și chiar foarte bine) 'tinerele" 
speranțe ale ansamblului. Line sau 
învârtite, dansurile ansamblului 
devean au fost apreciate și răsplătite 
din belșug cu aplauze de cei pentru 
care sala casei de cultură devenise 
neîncăpătoare.

Copilăria și tinerețea sunt 
frumoase prin candoarea și veselia 
lor. Folclorul e frumos prin valorile 
sale tradiționale. Așa că din reunirea 
celor două nu poate rezulta decât 
ceva minunat. Și deschiderea 
festivalului a evidențiat cu prisosință 
acest lucru, folclorul interpretat de 
tineri și copii câștigând în frumusețe. 
De asemenea, formațiile au 
impresionat și prin virtuozitatea 
interpretării, explicabilă prin faptul că 
nici una dintre ele nu era debutantă 
la un asemenea festival și prin 
dragostea tineretului pentru comorile 
autentice, tradiționale ale popoarelor 
lor.

Ajutoare d?n 
partea 

jandarmilor 
de la Orăștie 

Inundațiile din ultimul timp 
au produs, așa după cum sc ; 
știe, mari pagube materiale, jj 
Pentru a veni în ajutorul celor j 
care și-au pierdut agoniseala , 
de o viață, cadrele și militarii în | 
termen ai Centrului de 
Instrucție Jandarmi de la lj 
Orăștie au strâns 1,5 milioane ’ 
de lei. După cum ne-a declarat | 
dl. colonel Octavian Stratulat, 1 
comandantul Centrului, aceas- I 
tă sumă a fost depusă într-un 
cont special deschis de către 
Televiziunea Română, cont 
destinat ajutorării celor 
sinistrați."Chiar dacă suma nu 
este foarte mare, suntem j 
convinși că împreună cu ; 
ceilalți bani, strânși în contul 
deschis de către TVR, îi vom î 
putea ajuta pe cei aflați la ; 
necaz”, a mai spus dl. colonel 
Stratulat.

Andrei NiSTOR •
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Bugetul Hunedoarei pe 1998
la bani mărunți

1

Rep.: Die primar, în cadrul 
ultimei ședințe a Consiliului local 
a fost aprobat Bugetul pe 1998 
al Primăriei Hunedoara. Care 
sunt principalele cifre care dau 
dimensiunea acestui buget și 
cum apare el comparat cu bu
getul anului trecut?

R.M.: Pentru 1998 am reușit 
să consolidăm un b.uget de 
31,369 miliarde de lei. Ca surse 
de alimentare a acestui buget 
precizez că 12,569 miliarde de 
lei, adică cca. 40 la sută, provin 
din sursele proprii ale primăriei,. 
7,1 miliarde de lei vin din sumele 
defalcate din impozitul pe salarii 
și 11,7 miliarde provin de la Bu
getul de Stat. în 1997 am dispus 
de un buget însumând 30,487 
miiiarde de lei. Chiar dacă cifrele 
nu arată o diferență semnifi
cativă, bugetul pe 1998 înregis
trează, în cifre absolute, o creș
tere cu 26,6 procente față de 
bugetul anului trecut. Acest lu
cru se întâmplă pe seama scoa
terii din structura bugetului pri
marei, începând din acest an, a 
sumelor destinate sănătății. Anul 
trecut sănătatea a primit de la 
bugetul local 5,711 miliarde de lei.

“Rezultate mai slabe decât oricând”
Pentru studenții Facultății de 

Inginerie din Hunedoara anul uni
versitar 1997-1998 s-a finalizat cu 
cel mai slab bilanț de până acum. 
Dintre cei 588 de tineri dornici ori 
mai puțin dornici de studiu, înscriși 
la începutul anului, doar 140 au re
ușit să promoveze în anul următor, 
ceea ce reprezintă 24 la sută.

Dacă examenele de licență 
'la anul V) și cele de terminare 
a studiilor aprofundate (la anul 
VI) n-au pus practic probleme 
absolvenților, obișnuita sesiune 
de vară în schimb a dat multe 
dureri de cap "bobocilor" și stu
denților din anii II și III. în cazul lor, 
promovații sunt în proporție de 7,
6 și respectiv tot 6 la sută. De 
remarcat ar fi totuși că aproape 
toți cei scăpați de griji în aceas
tă vacanță au obținut note peste
7 la examenele susținute.

îngrijorătoare sunt însă nu 
atât rezultatele în sine, cât nu
mărul mare al celor care din dife- 
lile motive nu s-au prezentat la 
două, trei sau chiar cinci exa
mene. Fruntași la acest capitol 
sunt tot "bobocii": 55 n-au venit

/■-------------------------------------------
» Societatea comercială "Pro 
1 Medica" din Hunedoara este 
| singura din județ care are ca 

| obiect de activitate comerciali- 
. zarea en gros de produse medi- 
I cale de import de la firma "Ro- 
| med" din Olanda. Amănunte ne- 
j au furnizat dl ing. Marius Briș- 
J cuț, director executiv, și dna Mi- 
| reia Breazu, contabilă. Notăm că 
| este vorba de consumabile de 
. uz general spitalicesc și consu- 
I mabile pentru laborator. "Benefi- 
| ciarii noștri sunt în principal 
| spitalele uin județ și din țară, 
■ chiar din Capitală, cu care avem

Rep.: Dacă în cifre absolute 
bugetul din acest an înregistrează 
o creștere față de 1997, ce ne 
puteți spune despre "puterea" lui 
financiară comparativ cu bugetul 
anului trecut?

R.M.: în valori reale, bugetul 
din acest an are cam 70 la sută 
din forța investițională a bugetului 
lui'97.'

Rep.: Die primar, care este 
"filosofia" bugetului primăriei din 
acest an? Cu alte cuvinte cum ați 
repartizat resursele și ce priorități 
sunt vizate?

Dialog cu dl ec. Remus Mariș, 
primarul municipiului Hunedoara 

____________________________________ )
R.M.: Ne-am propus în acest 

an două priorități. Una este învă
țământul, care, conform legii, tre
buia să primească minimum 3,195 
miliarde de lei. Noi am alocat aces
tui domeniu esențial 4 miliarde de 
lei. Cealaltă prioritate vizează pro
tecția socială cu componentele ei 
de plată a ajutoarelor sociale, a 
ajutoarelor ocazionale, precum și 
de finanțare a cantinei de‘ajutor 
social. Acestui domeniu i-am alo
cat, în acest an, un fond de 2,110 
miliarde de lei. Menționez că sunt 
repartizați 400 de milioane de lei 
pentru darea în folosință a cămi
nului de bătrâni. Am alocat 1,34 
miliarde domeniilor cultură, religie, 
tineret și sport. Susținem financiar 
o parte din lucrările de restaurare 
de la Castelul Corvineștilor, unde 
sunt alocați, numai pentru înlo
cuirea și recondiționarea vitraliilor, 
160 de milioane de lei. Două sute 
de milioane sunt destinați înce
perii lucrărilor de construire a 
unor biserici pe raza municipiului.

r.-icuttiftoa io Ingmortn Hunt>dr>ara. In 
Hniftea de dupi iurtima' xostunii 

Foto Traian MÂNU

la examene (unii neavând dreptul 
în urma absențelor acumulate), 8 
au rămas repetenți iar nu mai 
puțin de 22 au fost exmatriculați.

Dincolo de toate aceste con
vingătoare cifre și procente, reflec
tând "rezultate mai slabe decât ori
când", dl Simion Jitian, decanul Fa
cultății de Inginerie, pune punctul pe i: 

La "Pro Medica"
Pe aceeași lungime de undă...

încheiate contracte sau comenzi 
ferme. Sunt produse importate din 
Olanda la cele mai mici prețuri, 
raportul între preț și calitate fiind 
excepțional."»*5'

în șase luni, cifra de afaceri a 
firmei a crescut. încasările de la 
beneficiari se fac însă greu, 
datorită faptului că spitalele fiind 
bugetare fac plățile cu întârziere, 
uneori acestea depășind 4-5 luni, 
ceea ce creează greutăți în 
desfășurarea activității societății. 

Restul banilor vor merge la biblio
tecă, casa de cultură, Castelul 
Corvineștilor și căminele culturale 
aflate în subordinea primăriei. O 
atenție deosebită s-a acordat 
sectorului de servicii, dezvoltare 
publică și locuințe, care are alo
cați 13,541 miliarde de lei din care 
6,958 miliarde cheltuieli de capital, 
iar 6,5 miliarde subvenție la dife
rența de preț a energiei electrice. 
Avem mai multe obiective de ter
minare a unor locuințe la Hune
doara. Este vorba de finalizarea 
apartamentelor din ansamblul

"Cerna” (465 milioane), lucrări de 
creștere a confortului la blocul B3 
(191 milioane), reabilitarea blocului 
E9 de pe strada Eliberării, precum 
și a 42 de apartamente pentru ti
nerii ce provin din casele de copii 
(375 milioane). Această ultimă 
investiție reprezintă aportul Pri
măriei Hunedoara la un program 
mai amplu, denumit "SESAM", ce 
are ca și cofinanțatori UE și Con
siliul județean.

în fine, tot la capitolul locuințe ■ 
mai amintesc reabilitarea blocului 
41 de pe strada Batiz (380 de 
milioane), precum și începerea 
lucrărilor de reabilitare a blocurilor 
din ansamblul Micro 4 (200 mili
oane). Suma totală alocată în a- 
cest an pentru locuințe'este de 
1,719 miliarde de lei. Am prins în 
bugetul pe acest an 1 miliard de 
lei pentru investiția reprezentată 
de modernizarea alimentării cu 
energie termică în cartierul Micro 
7 prin transformarea punctelor 
termice în centrale termice de car

"încep să se adune studenții intrați 
la facultate pe subiecte simple, fără 
concurență, sau în urma celei de-a 
doua sesiuni de admitere. Ca să nu 
mai amintim de cei care dau ad
mitere fără a avea de la bun început 
intenția să facă școală.."

Dar cum regulamentul facultății 
permite ca un student să se pre

Firma este dotată cu două ma
șini de transport, iar evidența con
tabilă este computerizată, existând 
calculatoare, astfel încât este po
sibil un control zilnic operativ, chiar 
pe ore, al întregii gestiuni.

Lucrează aici un colectiv mic 
de oameni tineri, fiecare preluând 
sarcinile celui care lipsește sau 
care se află în deplasare în diferite 
localități ale țării. Inginerul face aici 
și conducere și mecanică auto, sau 
munca de încărcător - descărcător, 

tier. Precizez că valoarea totală 
a acestei investiții este eva
luată, la prețuri 1998, undeva la 
33 de miliarde de lei. Sunt alo
cate, de asemenea, 500 de mili
oane de lei pentru dezvoltarea 
sistemului de alimentare cu apă 
a Hunedoarei. Investiția prevede 
și construirea a două microhi- 
drocentrale a câte 600 kW pe 
conducta de aducțiune. Valoa
rea totală a acestei investiții 
este de 13,2 miliarde de lei. Ca 
lucrări în continuare avem elimi
narea apelor din subsoluri (375 
milioane), echilibrarea presiunii 
în rețeaua de alimentare cu apă 
(480 milioane) și extinderea rețe
lelor de gaz în satele aparțină
toare Răcăștie, Hășdat și Zlaști 
(2,2 miliarde), cu continuarea 
lucrărilor la Boș. La capitolul 
gospodărirea localității am pre
văzut 2,7 miliarde de lei pentru 
repararea de străzi, 1,5 miliarde 
pentru iluminatul public, 1,3 mili
arde pentru salubrizarea ora
șului și 800 milioane pentru în
treținerea zonelor verzi și a par
curilor. Am început să materia
lizăm o mai veche ambiție a 
noastră, noua Piață Dunărea. 
Pentru acest an sunt alocați 400 
de milioane de lei, dintr-un total 
de 3 miliarde cât ar reclama pri
ma etapă a investiției. Ca să 
închei mai spun că transportului 
local i-am alocat 1,25 miliarde de 
lei, iar autorităților publice locale 
3,1 miliarde.

Rep.: Die primar, într-o sin
gură frază, cum caracterizați 
bugetul din acest an?

R.M.: Un buget al "banilor 
mărunți". E de fapt oglindirea 
fidelă a stării critice cu care se 
confruntă economia româ
nească.

zinte la maximum 6 examene în 
sesiunea de toamnă, probabil că 
bilanțul menționat se va mai îm
bunătăți, cum se întâmplă, de alt
fel, în fiecare an. Cert este că, așa 
cum aprecia și dl decan, în con
dițiile diversității actualei structuri 
a învățământului superior, inte
resul pentru cel tehnic a scăzut.

contabilul și secretariat și orice ■ 
alte lucrări în lipsa directorului, ■ 
existând o colaborare bună între | 

angajați. Concediile sunt luate ■ 
fracționat, când și cum se poate, . 
fiecare înțelegând această nece-1 
sitate. într-un cuvânt, sunt pe | 
aceeași lungime de undă... j

"Avem piața formată și ne ' 
contactează mereu alte firme din | 

județe ca Maramureș, Constan- | 
ța, din zona Moldovei" - afirma ■ 
ing. Marius Brișcuț, directorul I 
executiv. Suntem la zi cu toate | 
datoriile față de stat și este nor- ■ 
mal să fie așa." *

<-------------------------------------------------------------------'
Deși are peste 6 miliarde de lei datorii Za 
furnizori

Spitalul Municipal 
trebuie să returneze, în 
plus, 1,9 miliarde de lei 
Primăriei Hunedoara

După cum se știe, de la intra
rea în vigoare a Legii Asigu
rărilor de Sănătate, toate insti
tuțiile cu caracter medical sunt 
subvenționate dintr-o singură 
sursă. Aceasta este consolidată 
prin prelevările de 5 la sută din 
impozitul pe salariu fiind gestio
nată de Casele de Asigurări a 
căror funcție este momentan 
preluată de Direcțiile Sanitare 
județene. Acest lucru a degre
vat bugetul primăriei de obliga
tivitatea subvenționării acestui 
domeniu vital. însă până la adu
narea unor fonduri suficiente, pe 
de-o parte, și la aprobarea noului 
buget al primăriei pe 1998, pe de 
alta, situația disperată a Spita
lului Municipal a reclamat în 
primele luni ale acestui an alo
carea în continuare a unor sume

CENTRU PENTRU 
INFORMAREA CETĂȚENILOR a

După o idee americană, Pri
măria Hunedoara dorește înfiin
țarea unui Centru pentru infor
marea cetățenilor. Deși proiectat 
să aibă un caracter preponde
rent informativ, centrul va avea 
mai multe valențe, printre care 
amintim managementul docu
mentelor, arhivarea și intero
garea unor baze de date. Com
plet informatizat, 90 la sută din 
activitatea viitorului centru se 
bazează pe activitățile specifice 
diferitelor compartimente ale 
primăriei, constituindu-se într-o 
interfață a acestora cu cetă
țeanul solicitator. "Acest centru 
va duce la apunerea unei ere la 
Primăria Hunedoara, aceea în 
care cetățenii au defilat, cu do
sarele în mână, pe coridoarele 
instituției căutând ușa unde își 
puteau rezolva problemele. Cele 
6 calculatoare din centru, legate 
într-o rețea de 20 de computere, 
vor înregistra toate datele solici
tantului care vor fi transmise 
bazei de date aparținătoare 
compartimentului abilitat să re

"Carpatica" - punct final la ; 
Hunedoara

1 După patru zile de desfășurare în diferite localități ale județului, 1 
1 prima ediție a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și 1 
1 Tineret "Carpatica" se va finaliza duminică, 12 iulie, la Hunedoara.
, începând cu ora 17,30, la Casa de cultură va avea loc ceremonia , 
i de închidere, prilej cu care ansamblurile și grupurile folclorice , 
■ participante (din Anglia, Belarus, Germania, Iugoslavia, Lituania, ■ 
i Macedonia, Moldova, Polonia, Turcia și România) vor susține un i 
• amplu spectacol, luându-și rămas bun de la gazdele hunedorene. 1

. ----------------------- -------------------------------------------------------------------------s

Ședința Consiliului local
O nouă ședință extraordinară a Consiliului local Hunedoara va 

avea loc joi, 16 iulie, în cadrul căreia vor fi supuse dezbaterii 
proiectele de hotărâri referitoare la: încadrarea terenurilor de pe raza 
administrativ-teritorială a municipiului Hunedoara, ocupate de clădiri și 
alte construcții, pe zone; stabilirea, în funcție de zona de încadrare, a 
nivelurilor minime pentru veniturile realizate din închirierea sau 
subînchirierea de spații și terenuri de către persoanele fizice, în 
vederea impozitării; aprobarea bilanțului contabil și a raportului de 
gestiune al RAIL Hunedoara pe anul 1997; aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al RAIL pe anul 1998; aprobarea transmiterii cu 
plată a spațiului comercial situat în strada Libertății, nr.16, aflat în 
administrarea Consiliului local al municipiului Hunedoara; aprobarea 
acordării de scutiri de majorări de întârziere aferente taxelor locale 
datorate de S.C. "LU-KA FARM" SNC.

-------- ---------------------- î— ------ - —  ---------------- a)

Pagină realizată de:
Estera SÎNA. Georgeta BÎRLA, Adrian SĂLĂGEAN

de bani din fondurile bugetului 
local. Valoarea acestora se ri
dică la 1,9 miliarde de lei. Con
form declarațiilor unor voci avi
zate ale Primăriei Hunedoara, toți 
acești bani trebuie acum să se 
întoarcă înapoi la primărie. 
Stabilirea cadrului acestei de
contări va trebui să facă ob.ac
tul unei înțelegeri între Direcția 
Sanitară județeană și Adminis
trația locală. Referitor la această 
problemă, directorul Spitalului 
Municipal Hunedoara, dl dr. Ro
meo Stănescu, își arată scepti
cismul privitor la posibilitatea 
reală ca acești bani să se poată 
întoarce rapid în bugetul primă
riei dată fiind situația financiară 
disperată cu care se confruntă 
în prezent sistemul sanitar în 
ansamblul său.

zolve problema în speță. Va exis
ta în primărie și un flux intern 
prin care vor fi transmise docu
mentele aduse de petiționar. 
Acesta, în același loc și la un 
interval minim de timp, va putea 
reveni să-și ridice documentația 
sau actele necesare de la pri
mărie, fără să mai fie nevoit să 
facă "sluj" pe la diferite uși. Bine
înțeles centrul va putea da un 
spectru larg de informații des
pre instituțiile publice descen
tralizate ce-și au sediul în muni
cipiu, despre starea mediului, a 
vremii sau pur și simplu se vor 
putea cere repere pentru a afla 
cum se ajunge la un obiectiv 
sau altul din Hunedoara", pre
cizează dl Constantin Buzea, 
viceprimarul Hunedoarei. La im
plementarea centrului participă 
Agenția Americană pentru Dez
voltare Internațională și firma 
Chemonics. Pentru dezvoltarea 
acestei inițiative primăria a alo
cat în acest an 150 de milioane 
de lei, primind, ca sponsorizări, 
alte 165 de milioane.
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O mintfvescâ încântătoare Constantin Stanca

Sincer: am început să ci
tesc această carte cu un sen
timent de neîncredere. Pen
tru explicații am câteva argu
mente, dar voi face uz de u- 
nul singur: infatuarea per
manentă și uneori agresivă 
cu care bucureștenii vor să 
demonstreze că, în conti
nuare, "soarele de la Bucu
rești răsare". Deși realitatea - 
limitându-mi referirea doar 
la literatură - îi contrazice 
flagrant la fel de permanent. 
Nu intru în amănunte, deoa
rece iubitorii de literatură cu
nosc bine problema...

Volumul de debut al tână
rului Răzvan Rădulescu, inti
tulat cam pretențios având 
în vedere numărul de pagini 
- 141 -, este un premiu/pro- 
punere al Asociației scriito
rilor din București, materia
lizată de către prestigioasa 
Editură Cartea Româneas
că, dar care, în final, mi-a 
spulberat prejudecățile mai 
sus pomenite. Tema aleasă 
fiind vastă și să zicem nu 
foarte strictă, îi dă posibili
tate și șansă autorului de a- 
și demonstra potențialul cre
ator intrând în subiect cu o 

V - ------------
r

dezinvoltură pe care numai 
talentul și încrederea în sine o 
pot da. Binefăcător pentru el 
este că nu pierde vremea cu 
alambicări gen teribilism er- 
metico-filozofard specific vâr
stei și "revoluționiștilor" în lite
ratură, care vojgăie prin do
meniu în ultima vreme, ci, din 
câteva rafale scurte, reușește

aliaj sub forma unui produs 
interesant apt în a-l individua
liza pe autor croindu-i drum 
spre un stil propriu. Semnele 
sunt bune: "Pentru doamna 
Chiriță nașterea și complica
țiile ei ulterioare fuseseră un 
proces traumatizant. Existența 
unui copil care gângurea dră
gălaș, ce-i drept, dar care o

Răzvan Radulescu: VIAȚA Șl FAPTELE LUI ILIE CAZANE 
Asociația Scriitorilor din București; Editura Cartea Româneasca

să ne fixeze în minte și în su
flet câteva personaje care ne 
vor fi tovarășe simpatice (și- 
chiar îndrăgite) pe tot parcur
sul lecturii. Pentru aceasta, 
construind un "decor" adecvat 
în care creaturile sale acțio
nează într-o libertate deplină, 
poate prea deplină uneori, 
Răzvan Rădulescu pare un 
sportiv prezent la startul unei 
competiții (evident, literare!) 
bine pregătit pentru un ma
raton de durată... Romanul, 
pentru că un roman este, con
stituie o încercare de trans
plant al prozei clasice pe re
alitatea contemporană, din 
care rezultă un experiment-

trezea de două sau de trei ori 
pe noapte plângând pentru a 
fi hrănit și schimbat i se părea 
mai curând un calvar decât o 
plăcere". Sau: "Tânărul poartă 
un costum cu dungulițe des
chise, cu poalele croite ro
tund, nu de cea mai bună 
calitate însă, lucru ob
servabil în felul în care haina 
se adună și se boțește la cei 
trei nasturi". Etc. Am citat ab
solut la voia întâmplării din 
roman, dar text din care-i u- 
șor să constatăm ușurința 
scrisului, a descrierii deta
liilor și a punctării chestiu
nilor importante. în interiorul 
cărții există câteva coordo-

nate, le-aș zice directoare, 
respectate cu sfințenie de 
către autor, conștient fiind 
că ele sunt cele care asi
gură rezistența și consis
tența textului. Surprinsă pe 
viu și redată în tonusuri 
cald-ironice și doar câteo
dată sarcastice, viața din 
anii postbelici, între altele 
venind vorba chiar despre 
colectivizare și electrificare, 
revine astfel în sufletul citi
torului cu destulă vitalitate. 
Mă refer la cititorul mai 
vârstnic, evident... în acest 
fel putem considera roma
nul ca un adevărat tur de 
forță și o probă de foc pentru 
un autor aflat ia ora debu
tului. însă, repet, Răzvan Ră- 
dulescu se descurcă în ge
neral bine, unele stângăcii - 
inerente și ne-acuzatoare a- 
vând în vedere contextul - nu 
afectează decât foarte puțin. 
Esențial rămâne acel ceva 
care îl acaparează pe cititor. 
Personaje ca: Vasile Chiriță, 
llie Cazane, madam Sticlaru 
etc., etc., întipărindu-ni-se în 
minte pentru multă vreme...

Dumitru HURUBÂ
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CONSTANTIN NOICA

"în boală sau în suferință 
trupul ni se transformă dintr- 
o dată din prieten în duș
manul cel mai opac al sin
gurului principiu de continui
tate existent în noi: spiritul. 
De-abia atunci, în această 
arvună a morții, simți câtă 
imperfecțiune este ascunsă 
în tainițele unei specii pe ca
re o lăudăm cățărați în per
manență pe superficiile ei".

cugetâra
lumina: un bun care se dis
tribuie fără să se împartă".

"Un spirit plat rămâne 
plat și dacă-l trimiți în Para
dis și-l pui să stea de vorbă 
cu bunul Dumnezeu. Tot 
platitudini îți spune și după 
excursia în Rai..."

"Căsniciile nu trebuie să 
fie crispate. Dacă aveți ne
veste frumoase, este o bar
barie să le confiscați totul. 

, Frumusețea trebuie să fie ca
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"TRECE Șl ASTA" - e una 
din cele mai curente vorbe 
românești. Neamul nostru 
rămâne pentru că și el par
ticipă, în felul lui, la eterni
tatea ființei".

Selecție de IIie LEAHU

Zoița Bogdan-Tripa
Alte întâmplări la "Gara cu 

povești"

ARDEALUL LITERAR ȘI 
ARTISTIC"

"E caldă, acum vin cu ea de 
la tipar." Cu această recoman
dare mi-a înmânat, în plină stra
dă, dl Dumitru Velea, directorul 
Editurii Fundației Culturale "I.D. 
Sărbu" Petroșani, cartea lui Con
stantin Stanca "îngerul de pe 
cupolă" (Memorii). Sper că dom
nia sa mă va ierta dacă în pri
mul moment l-am suspectat că 
exagerează puțin insistând că 
volumul acesta merită mai mult 
decât o simplă prezentare.

în prefața "Timpul, prietenul 
tatălui meu” dna Zoe Stanca 
Anghel, fiica prof. dr. doc. Con
stantin Stanca, declară că celui 
care a scris aceste memorii "nu
mai avalanșa de muncă și răs
pundere fa
ță de se
meni îi adu
cea mulțu
mirea, feri
cirea și mai ales împăcarea cu 
sine". Explicația dată de acesta 
"uraganului zilnic de muncă", ce 
le uimea pe fiica și soția sa, a 
fost că o săteancă din Petro
șani, după un străvechi obicei, i- 
a uns în pruncie tălpile cu "un
soare de urs", ca "să calce bine 
în viață, fără a putea fi biruit, 
îndurător și neostenit". Și a avut 
o viață de muncă fără întreru
pere, până a trecut la cele veș
nice. Iar cartea de memorii a 
scris-o în 1956 când o trombo- 
flebită l-a imobilizat la pat pentru 
mai mult timp. Fără putința înde
plinirii "îndatoririlor față de se
meni" a devenit agitat și neliniștit, 
iar propunerea fiicei de'a încre
dința hârtiei "momente de viață, 
întâmplări, unele chiar incre
dibile" s-a dovedit o idee foarte 
bună. A scris cartea între 6 și 
24 decembrie 1956 și o putem 
citi acum tot într-un timp record.

Cine a fost Constantin 
Stanca? Fiul preotului ortodox 
Avram Stanca s-a născut în 
1889 la Petroșani, a fost doctor 
în medicină și profesor emerit, a 
înființat Institutul pentru studiu și 
profilaxia cancerului Cluj în 
1929, a elaborat foarte multe 
lucrări științifice, iar activitatea i- 
a fost recunoscută și încoro
nată cu ordine și medalii. Alături 
de frații săi, și ei personalități 
marcante ale vieții cultural-știin- 
țifice ardelene, a participat la 
făurirea României Mari. Acestea 
sunt câteva date biografice, 
sărace însă în comparație cu 
ceea ce aflăm despre OMUL și 
specialistul care a fost Constan
tin Stanca citindu-i cartea.

Memoriile se deschid cu 
portretul mamei, figură blândă și

Note de lectură

înțeleaptă care a știut întot
deauna cum să-și încurajeze și 
să-și mângâie cei cinci copii. Ele 
(memoriile) se structurează în 
patru părți, plus Addenda, 1958. 
în prima parte își prezintă familia 
(bunici, părinți, frați), copilăria, 
adolescența și școala, din prima 
zi când e condus în clasă de 
surorile sale până la absolvirea 
liceului. Cu alegerea medicinei, 
și nu a preoției cum ar fi dorit 
tată], începe partea a doua a 
cărții din care mai aflăm și des
pre viața culturală a românilor 
din Ardeal până la 1918. în a 
treia parte autorul relatează ex
periența războiului, evenimentele 
anului 1918 - anul Marii Uniri - în 

Cluj între care 
și preluarea 
Facultății de 
medicină din 
mâna ungu- 
să recunoas-rilor care refuzau 

că autoritatea României. Dar Dik- 
tatul de la Viena a desființat bru
tal, pentru un timp, "templul de 
mare cultură care a fost Univer
sitatea clujeană", l-a obligat să 
se mute la București căci nu a 
avut încredere în promisiunile 
ocupanților. Deși are și aici o 
situație de invidiat, sufletul îl 
îndemna să se întoarcă la Cluj.

Viața i s-a intersectat cu 
numeroase evenimente ale agi
tatei perioade în care trăiește, 
cu personalități remarcabile ca 
Aurel Vlaicu și Nicolae lorga, 
oameni politici din anii 50 și 60. 
Un număr foarte mare de femei 
pe care le-a asistat la nașteri, 
le-a operat și tratat i-au purtat 
recunoștință și i-au adus renu- 
mele în viața medicală româ
nească. Dar n-a fost scutit de 
invidii și răutăți. însă a trecut 
peste toate, în multe cazuri i-a 
ajutat pe cei care-i făcuseră 
rău și de fiecare dată a con
statat că faptele nedemne, izvo
râte din ură, s-au întors până la 
urmă asupra făptuitorilor. S-a 
întâmplat așa cum i-au spus-o 
părinții săi în copilărie, atunci 
când îl îndemnau să fie întot
deauna corect, să muncească, 
să-și iubească și să-și ajute se
menii. întâmplările cu oameni ca
re sub o formă sau alta l-au 
umilit sau supărat sunt adevă
rate pilde, prin deznodământul 
lor, demne de a fi cunoscute de 
părinți și educatori, de toți cei 
capabili să se oprească măcar 
o clipă spre a reflecta asupra 
binelui și răului, asupra dem
nității, datoriei și responsabilității.

Viorica ROMAN

Dna Zoița Bogdan-Tripa este 
prezentă în librării cu o nouă carte 
de povestiri pentru copii. O carte 
ilustrată sugestiv, care se citește 
cu plăcere pen
tru că tot mai pu
țini sunt scriitorii 
care se gândesc 
la vârsta începuturilor vieții. Or, lu
mea celor mici este una fenome
nală, amplificată fantastic de gân
duri și visuri ce depășesc... infinitul.

| u4pa/tiții ecfitoftiaCe I
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în general, cele 19 po
vestiri ale volumului pornesc 
de la.fapte reale, așa după 
cum precizează și autoarea 

"Numai gara,
locurile și u- | 
nele personaje 
au existat în 

realitate..." Să mai precizăm că 
această carte a apărut la Edi
tura Didactică și Pedagogică 
București.

I 
I
I
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Un tablou de Nicolae
Tonitza vândut la licitație

MEDIAFAX că în cazul acestui 
tablou nu s-a înregistrat un preț 
record de vânzare, ei semna
lând mai degrabă ca noutate 
prețul de 26 de milioane cu care 
a fost adjudecată lucrarea lui 
Camil Ressu (1880-1962), "Pei
saj cu case și copaci". Tabloul 
lui Ressu a fost cotat înaintea 
începerii licitației pentru suma 
de 14 milioane de lei. 
{MEDIAFAX)

Un tablou semnat de Nico- 
lae Tonitza (1886-1940), "Peisaj 
mahala", realizat în ulei pe car
ton având pe verso autentifi
carea istoricului de artă Barbu 
Brezianu, a fost vândut în ca
drul unei licitații organizate de 
Casa Alis pentru suma de 55 de 
milioane de lei. Suma a depășit 
cu zece milioane cifra de por
nire a licitației. Reprezentanții 
Casei Alis au declarat pentru

♦ o — - -- -- -- -- -o *

A fost editat într-o formă 
nouă, elegantă, nr. 5 (1998) al 
revistei "Ardealul literar și ar
tistic" ce apare la Deva, sub 
conducerea directorului său, dl. 
Valeriu Bârgău. Publicația este 
una realmente valoroasă pentru 
spațiul transilvănean, dar ea pă
trunde, de fapt, în întreaga țară 
și în străinătate. Tematica sa 
este una de substanță, diversă, 
care reține atenția cititorului.

De mare greutate sunt in
terviul semnat de Victor Isac în 
dialog cu Cornelia Groshenny 
Isac - "Mărturii despre Emil Cio- 
ran"; comentariul lui Valeriu Bâr
gău despre Ion Caraion; Nicolae 
Manolescu - "Gâtlejul lui Panta- 
gruel"; interviul realizat de dna 
Mariana Pândaru cu Aurelian 
Titu Dumitrescu; reperele critice 
Aureliu Goci -"Suvenire și 
metafizică din imediata 
apropiere"; Ovidiu Popescu - 
"Culori mitologice la români"; 
evocarea "Mircea Florian - o 
culminație a spiritului" ș.a. Li se 
alătură cronici de carte care 
analizează în profunzime creația 
unor autori apăruți de curând, 
precum și fenomenul literar ro
mânesc, în general.

In memoriam, Valeriu Bârgău 
publică un interviu realizat în 
1985, dar care vede doar acum 
lumina tiparului, cu cel care a fost 
Neculai Chirica, un nume în litera
tura română și unul dintre cei mai 
buni traducători ai sonetelor lui 
William Shakespeare la noi.

Revista inserează în paginile 
sale multă poezie semnată de cre-

atori hunedoreni, dar și din țară, unii 
afîați acum în străinătate. Preotul 
dr. loan Octavian Rudeanu a scris 
o cronică la cartea despre "Nunta 
la românii din Ungaria" semnată de ■ 
Maria Gurzău Czeghedi.

Să menționăm cu mare sa
tisfacție că revista este ilustrată 
de cunoscutul grafician și pictor 
losif Matyas, artist de mare ta
lent, aflat la vârsta deplinei matu
rități artistice, pe care îl prezintă 
pictorul Mircea Bâtcă.

în final am dori să menționăm 
contribuția esențială la elaborarea 
acestei reviste a redactorului ei 
șef, dna Mariana Pândaru.

Minei BODE A

/r

TTOVim corw
Cel de-al șaselea număr 

(apărut luna trecută) al revistei 
de literatură și artă a Hune
doarei - "Provincia Corvina" - 
continuă să ofere cititorilor săi

’izuiitEÎo’i .

un conținut bogat în titluri, în 
care predomină de-această 
dată proza și poezia.

Editorialul din acest număr 
poartă semnătura redacto- 
rului-șef al revistei apărută 
sub egida Uniunii, Scriitorilor 
din România și se intitulează 
"Pasarea poeziei și umbra ei 
pe pământ"; motivația se regă
sește printre ultimele rânduri: 
"(...) trăitori în provincie, avem 
încă nevoie de lămuriri, între 
noi, cu sinceritate și autentică 
pasiune întru Poezie".

Noutăților editoriale primite 
Ja redacția revistei precum și

altor informații referitoare la 
oamenii de litere hunedoreni 
le este consacrată o întreagă 
pagină. Sub genericul "Proză 
scurtă" sunt găzduiți cu cre
ațiile lor (unii în debut la "Pro
vincia Corvina") autorii Ale
xandru Ranta, Drăgan Petre și 
Dan V. Pichiu. Nu lipsesc, de 
asemenea, premiile revistei, 
eseuri și note de lectură.

Oaspeții acestei ediții 
sunt, printre alții, poeții Pau
lina Popa, Valeriu Bârgău, 
loan Achim, llona Kriza Kun, 
Liviu Ofileanu, Petru Poiană, 
Ada Pop ș.a.

Considerațiile pe margi
nea adevărurilor conținute 
în Biblie, cu adânci și ex
tinse semnificații, sunt reu
nite de Nicolae Szekely sub 
titlul "Alchimia Divinului", de 
la începutul și din finalul ac
tualei ediții a revistei hune- 
dorene. (G.B.) .1
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stare 
bună și apartament 2 camere, 
parter, balcon mare închis, 
parchet, telefon, ideal priva
tizare, tel. 623290. (7715)

• Vând dubă frigorifică, tel.

• SC Gef Facilities SRL 
angajează agent comercial și 
manipulant. Condiții: studii me
dii sau superioare, vârsta maxi
mă 30 ani. Tel. 230930 (7717)

• A trecut un an de lacrimi 
și durere de ’când scumpul 
nostru soț, tată și bunic

DIVERSE

• Azi, 10 iulie 1998, Râul 
Adrian Bozan din Mintia îm
plinește 2 ani, mama, tata, toți 
bunicii și străbunicii, împreună 
cu cei care te iubesc îți urează 
"La mulți ani!"(8048)

j| VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 1500
mp, zona Fabrica de Mătase. 
Deva, tel. 212057, 218308, 
094561810 (7735)__________

• Vând teren intravilan,
Geoagiu Băi. Tel. 230310 
(6451)_____________________

• Vând teren cu construcție 
în Deva, cca. 1000 mp. Tel. 
623469 (7749)

• Vând apartament 3 camere, 
zonă centrală. Tel. 221681, 
094572948 (7849)

• Vând casă în Spini, apă, 
gaz, anexe, grădină. Tel. 247142 
(7704)

• Vând apartament 3 camere, 
telefon, cablu TV, etaj 2, în 
Hunedoara. Informații Alba lulia, 
tel. 816417 (7701) '

• Vând casă cu 5 camere, 
baie, apă, gaz, șură mare, garaj, 
anexe, grădină 60 ari. Informații 
corn. Băcia, nr. 250 (7100)

• Vând garsonieră, Dacia, 
parter, preț 30.000.000 lei. Tel. 
092/712214 (7708)

• Vând apartament 3 camere, 
b-dul Decebal. Tel. 227473, 
092411476 (7728)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandat, etaj 3, cartier 
Dacia. Tel. 038414748 Buzău, 
familia Vlad C-tin, după ora 17 
(7732)

• Vând vilă. Deva, str. Matei 
Corvin, nr. 29, Viile Noi (7741)

• Vând casă în Deva. Tel. 
212920 (7737)

• Vând casă, 3 camere, cu 
spațiu comercial, anexe, curte, 
grădină, zonă centrală. Tel. 
622372 (7747)

• Vând apartament 2 camere. 
Informații tel. 221075 sau 
223257 (7745)

• Vând casă nouă, cu spațiu 
comercial. Deva, Nuferilor,9, 
222447 (8454)

• Vând casă, teren, pădure, 
grinzi stejar, coarne tei, loca
litatea Fizeș, Băița.tel. 623462 
(8453)

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

• Vând Dacia Nova, fabricație 
1997 (garanție). Tel. 227473, 
092411476 (7728)

• Vând Opel Vectra 2,0 L, 
1991, catalizator, înmatriculat, 
10990 DM, Dacia papuc, 5 
locuri, 1993, înmatriculată pe 
firmă, 25 milioane. Tel. 092/ 
260066 (7713)

• Vând tractor U 651 (dublă 
tracțiune), în perfectă stare de 
funcționare. Corn. Soimuș, 
nr.80: tel. 668182 (4851)

• Vând VW Diesel 1,5 tone, 
CIVT, autorizat transport carne. 
Informații 054/241918 (7872)

• Vând Nissan Diesel Combi 
1990, înmatriculat, tel. 651579, 
094/561588 (7550)

• Vând două telescoape față, 
noi-Audi, 120 DM. Tel. 215049 
(7712)

094/525225. (9010)
• Vând motor tractor U 650 

și remorcă auto, 5 tone, tel. 
247165 (9009)

• Vând Ford Tranzit, benzină, 
1982, neînmatriculat, perfectă 
stare de funcționare, preț infor
mativ 14 milioane lei. Informații 
tel. 723141, după ora 18. (8188)

• Vând două tractoare agricole, 
în stare de funcționare, și mobilă 
de bucătărie, formată din 5 corpuri 
plus colțar și masă cu două 
scaune, la prețul de 2.200.000 lei. 
Informații Hunedoara, tel. 054/ 
723123, după ora 16. (8187)

• Vând microbuz VW Trans
porter, an de fabricație 1984, 
înmatriculat, stare foarte bună. 
Informații tel. 731271 sau 094/ 
598636’(7208)

• Vând mobilă cameră de zi, 
preț negociabil 4.500.000 . Tel. 
234336 (7719)

• Vând convenabil recamier. 
Tel. 228325 (7728)

• Vând două căldări de fabricat 
țuică (180 litri și 130 litri), 35000 
lei/litru. Gabor loan, com. Dobra, 
str. Eminescu, nr. 17 (7738)

• Vând unitate alimentație 
publică, vad excepțional, rulotă 
import amenajată pentru co
merț, copiator xerox profesional, 
mașină de înghețată mono- 
fazică, mașină de făcut clătite, 
mașină de uscat rufe, mașină de 
înghețată trifazică cu defecțiune 
ușor remediabilă, laborator foto 
complet. Deva, tel. 212057, 
218308, 094 561810 (7735)

• Vând videocameră. Tel. 
621911 (7750)

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

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

• Vând combină recoltat 
păioase C12. Informații tel. 
247254, 242078 (7872) '

• Vând cort închiriat nunți, 
schelet metalic, acoperiș tablă 
ondulată. Tel. 241290 (7890)

• Vând vitrină frigorifică, 
balanță Sibiu, dozator, fără 
CO2. Tel. 247384. (7881)

• Vând cărucior handicapat, 
cu motor, marcă germană. 
Relații Hunedoara, str. I.Crean
gă, nr. 10/5. (4185)

• Vând centrală termică, 
boiler Instant (gaz), calorifere 
aluminiu, noi, prețuri nego
ciabile. Tel. 092/701072 
(8184)_____________________

• Vând pianină Zarea. Infor
mații la tel. 715600, Hunedoara, 
preț convenabil. (8190)

• Vând calculator IBM, 486, 
preț convenabil. Informații la tel. 
724463 (8189)

• Liceul teoretic Hunedoara 
organizează în data de 14 iulie 
1998 licitație pentru reparația 
capitală la instalația de termo- 
ficare. (8191)

PIERDERI

• Părinții, sora și cumnatul, 
cu profundă durere, anunță 
împlinirea a 2 ani de la 
decesul dragului lor fiu, frate 
și cumnat

MARCEL STĂNCULESCU

Parastasul de pomenire va 
avea loc sâmbătă, 11 iulie, ora 
11,00, la Biserica ortodoxă din 
str. Eminescu, Deva. Nu te vom 
uita niciodată.

• Cu aceeași mare durere 
în suflet familia îndoliată a- 
nunță împliniră a șase săptă
mâni de la dispariția celui care 
a fost un soț și tată minunat,

dr. COCOȘ IOSIF
Parastasul de pomenire va 

avea loc sâmbătă, 11 iulie, ora 
10, la Biserica ortodoxă din str. 
Eminescu, Deva. Nu-I vom uita 
niciodată! Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

OFERTE DE 
SERVICII

• SC NETTO RONIMEX 
SRL- Fabrica de Pâine UZO 
BALCAN DEVA, str. T.Maio- 
rescu (stația de autobuz) anga
jează brutari băieți, cu vechime 
minimă 2 ani. Informații la tel. 
234168 (7722)

• Pierdut certificat de înre
gistrare fiscală nr. 3/1183 apar
ținând SC Dinamic Corn SRL 
Deva. Se declară nul. (7727)

• Pierdut carnet de student eli
berat de Universitatea Ecologică 
Deva pe numele Balla Claudiu 
Paul. Se declară nul. (7739)

• Pierdut ștampilă rotundă 
S.C. Premier Comimpex SRL 
Orăștie. O declar nulă. (7880)

• La numai 6 săptămâni de 
la trecerea în lumea umbrelor 
a celui care a fost

prof.dr.doc.ing. 
BUJOR ALMĂȘAN

personalitate marcantă a mine
ritului din România, familia este 
zguduită din nou de tragica 
dispariție a celui de al doilea frate, 

prof.dr.doc.ing.
HORIA ALMĂȘAN

cercetător de prestigiu în do
meniul biologiei vânatului și 
cinegeticii, stins din viață la 
București. îndurerați, sora lor 
Neta și cumnatul Stelian, copiii 
și nepoții le păstrează cu 
pioșenie amintirile de familie 
și se roagă pentru iertarea 
păcatelor și odihna lor veșnică.

COMEMORĂRI

• S-au împlinit șase luni de 
când dragul nostru soț și tată

TRANDAFIR BUREANA
în vârstă de 47 ani, din Leșnic, 
a plecat de lângă noi, și cinci 
luni de când draga noastră

VALENTINA SCHEAU
în vârstă de 49 ani, din Săcă- 
maș, ne-a părăsit. Nu vă vom 
uita niciodată! Soția Marinela 
și copiii din Leșnic. Soțul 
Achim și copiii din Săcămaș. 
Dumnezeu să vă odihnească! 
Comemorarea duminică, 12 
iulie, ora 12, în satele Leșnic 
și Săcămaș. (7742)

col(r) BÂLDEAGHEORGHE
ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Dumnezeu să-i odihnească 
sufletul lui bun și generos. 
Soția, fiul, nora și nepoții. 
Comemorarea sâmbătă, 11 
iulie, la Orăștie. (7888)

PUBLICITATE

Organizează licitație pentru efectuarea 
studiului de fezabilitate

Modernizare centrale termice, reabilitare 
rețele termice exterioare, distribuție și 
eliminarea poluării în orașul Petrila - 

Lonea".
Licitația va avea ioc in data de IO august 1998, 

ora 10,00, la sediul regiei din Petrila, 
str.Privighetorilor, nr. 14.

Relații suplimentare se primesc ia Secretariatul 
Regiei sau ia telefoanele 054/550403, 054/550436.

Documentația se va depune până in data de 7 
august 1998, ora 15,30.

S.C. CETATE S.A.
DEVA.

Organizează licitație deschisă în data de 20 
iulie 1998, ora 10,00, pentru spații comerciale, , 
de producție, birouri și pentru utilaje de 
panificație,

Informații Ia secretariatul societății, Deva, 
str. Mureșului, nr. 4, telefoane: 054-214225, 
213356.

angajează prin concurs:

(șef serviciu CONTABILITATE^)
CONDIȚII:»

a] Studii superioare de specialitate economică;
b] Vechime minimum IO ani, din care 5 ani în 

activitate de contabilitate;
c] Vârsta maximă 40 de ani;
d] Limbi străine: engleza sau germana;
e] Alte condiții: operare PC. (
Relații suplimentare la telefoanele D54/21314D, 

213141, 213142-int. 194, 195.

fC HIDRO TERMTRANT LA CĂLAN
Consiliul de Administrație al societății, analizând situația financiara a 

debitelor beneficiarilor de prestări servicii, hotărăște următoarele: o Suspendarea contractelor si întreruperea furnizării prestațiilor oferite de firma noastră către 
cei rău-platnici;

Rezilierea contractelor de prestări servicii la beneficiarii care în termen de 45 de zile de la 
suspendarea contractelor si întreruperea prestațiilor nu au achitat sumele restante si majorările aferente; 
© încheierea unui nou contract și reluarea serviciilor se vor putea face numai dacă beneficiarul 

a achitat toate restanțele pe care le are la noi, inclusiv majorările și taxa de anticipație;
QlSe va solicita Primăriei oraș Călan retragerea autorizației de funcționare și se va înștiința 

Inspectoratul de Sănătate Publică al jud. Hunedoara, despre beneficiarii cărora li s-a reziliat contractul 
de prestări servicii;
© Se vor considera consumatori frauduloși toți cei care după suspendarea contractelor sau 

rezilierea lor vor folosi în continuare în mod ilicit serviciile respective, vor fi sancționați conform HG 
1001 /90 si celorlalte dipoziții legale în vigoare.

FURNIZAREA APEI POTABILE SE OPREȘTE ÎNCEPÂND CU DATA DE 10 IULIE 1998, ORA 7,00.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
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Tel: 054/213357, 214121 
http://www.iiruc.ro 
e-mail: devaPdevahruc.ro

A 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!

AUTOCOLANTE PUBLICITARE 
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS ! 

RAPORT PREȚ - EFECT INCREDIBIL ! 

HTTT7HT1 concepție grafică 
COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR : 

EXPRESCOM IL 054-217009 
iUSâi» 092 ■ 281882

SC ROMAVICOM SRL DEVA
Fermă particulară de păsări situată în

Mintia, zona Mureș, vinde pui de carne zilnic 
începând cu 10 iulie 1998, între orele 7-15.

Informații suplimentare la telefon 233484.k________ :___ ____ LZ_______________ >

Aveți nevoie de cherestea, parchet, 
placaj, PAL și PUL melaminat, panel, 

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

hârtie?

y

H FIRME LUMINOASE

D PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

H PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE 

£3 TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

UNIVERSITATEA DE VEST 
"VASILE GOLDIȘ" ARAD

Organizează în 25 iulie 1998 concurs de admitere la:

Facultatea de Medicină, sinqura 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/ n 
25639!, ini. 18, Biroul relații cu publicul, Campusul 
Universitar, str. Felea cu lui, nr. 1.

S.C. "MARMOSIM"
S Jl. Simeria

Cu sediul în Simeria, 
str. Cuza Vodă, nr.24, 

jud. Hunedoara, scoate la licitație 
următoarele mijloace fixe:

1. Dacia Break, an fabricație 1993, preț de 
strigare 15.000.000 lei;

2. Dacia Break, an fabricație 1994, preț de 
strigare 18.000.000 lei.

Prețurile nu conțin TVA.
Licitația va avea loc la sediul societății în 

data de 18.08.1998, ora IO.
în caz de neadjudecare licitația se va repeta 

în fiecare zi de marți la aceeași oră.
Informații suplimentare la tel: 260851, interior 

5151.

S.C. "COWINVL”S.A. 
(FOST ICSAP)

Cu sediul în Hunedoara, str. Moldovei, nr.8
* închiriază spații pentru birouri ia firme 

private românești și străine.
* De asemenea, vinde la licitație în fiecare 

joi, între orele 10-15, din depozitul mixt al so
cietății din str.Elisabeta Mărgineanu, nr.16, 
mijloace fixe casate, amortizate și neamor
tizate.

Taxa de participare la licitație este
de 100.000 lei.

Relații suplimentare la tel: 054/712316.
X...... ... ......    _ __________

I Depozitul en gros AROMA din Deva, i
I str. NI. Eminescu, nr.48 I
I Desface la cele mai avantajoase prețuri:
| > Arome, îndulcitori, ocid citric pentru sucuri Io dozator;
| > Porumb, sare aromatizată, unt cocos și pungi pentru POP CORN; |
I > Pahare plastic unică folosință, casolete, lingurițe:

> Halbe si țapi bere, pahare sticlă, cești cafea porțelan.
Deva, tei 212057, 218308; 094/561810

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 electro casnice cu prețuri reduse

Preț vechi Preț nou
EZT aspirator TRACY 1300 W JWfrtef 599.000 lei
0 mașină de spălat vase 60 I LYTkOOIT leî 1.350.000 lei

Centrale termice pe gaz și calorifere 
. tj i cu plata în 24 de rate și avans O, 

prin magazinul CENTRAL Orăștie
tei: 054-24.74.96.

magazinele Quasar oferă acum câte un aparat de radio Gryndtg 
pentru FIECARE televizor cumpărat!!! rff'

NEOSET
PPIK

(ftAGAZI KU£ din B-du£ DECEBAC 
B£0CC

(PESTE BRUm DE COHtP£EXU£ TDO")

Trf./Fax : 054/213.575 ; 217.929
TefeJoH htoM -. 092.258.444

http://www.iiruc.ro
devaPdevahruc.ro
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Biblioteca Orășenească Hațeg 
își imbogățe^tE mereu 

fondul de carte

Vize noi pentru 
români?

Anunțul "Inventar” de pe ușa 
Bibliotecii Orășenești Hațeg te 
oprea să intri. Dar ușa deschisă 
parcă-ți spunea altceva. Am 
intrat. Dnele Emilia Crișan, 
bibliotecar-șef, și Tatiana 
Stănescu, bibliotecară, făceau 
documentele de încheiere a 
inventarului. Și-au luat bucuroase 
o mică pauză mai ales că 
verificarea generală a fondului de 
publicații "ne-a topit, pentru că a 
durat mult". Deși au avut și 
sprijinul Primăriei Hațeg în acest 
sens, inventarul a fost de durată 
pentru că nu s-a mai rșcut de 5 
ani (în mod obișnuit se face din 3 
în 3 ani). Dincolo de oboseală, 
bucuria terminării verificării era 
sporită și de faptul că lipsurile nu 
erau atât de grave cât se 
așteptaseră, cărțile (probabil 
sustrase de pe rafturi) fiind 
ieftine.

Lucrul care te impresionează 
plăcut la această instituție, pe 
lângă aspectul ei mereu ordonat 
și amabilitatea celor care o 
deservesc, este șansa oferită 
cititorilor săi de a citi și noi apariții 
editoriale. Rămâi plăcut surprins 
să afli că mai există și primării 
care înțeleg să sprijine 
bibliotecile în achiziționarea de 
carte nouă. în anul trecut biblio
teca hațegană și-a îmbogățit 
fondul de carte cu volume în 
valoare de 6 milioane de lei. De 
la începutul acestui an se 
cumpăraseră cărți de 1,6 
milioane lei și celor 150 de titluri 
de ultimă oră cu siguranță o să li 
se alăture și altele până la 
sfârșitul lui 1998. Există speranța 
că se va ajunge cu procurarea de 
cărți măcar la nivelul anului 
precedent. Și, în același timp, și 
în privința publicațiilor (în valoare 
de 1 milion de lei în 1997).

Reluarea programului cu 
publicul iubitor de lectură le dă 

posibilitate,elevilor să împru
mute cărțile din bibliografia 
școlară. Dar nu numai lor, căci 
între cititorii fideli sunt pensio
nari, intelectuali sau șomeri, 
totalizând în acest an 1266 de 
persoane. Cum cărțile din libră
rii sunt privite de tot mai mulți 
oameni ca un lux inaccesibil, 
cele peste 34.000 de volume 
ale bibliotecii hațegane vor fi tot 
mai solicitate.

Pe lângă activitatea de 
bază.'oe împrumut, biblioteca a 
desfășurat și alte acțiuni cu 
cartea: evocări ale unor 
personalități cultural-literare, 
ale unor momente istorice, 
prezentarea unor volume, 
medalioane închinate marilor 
poeți, prozatori și dramaturgi 
din literatura română și 
universală. Principalii bene
ficiari ai acestor acțiuni 
educative sunt de obicei elevii 
hațegani.

Cunoscând toate aceste 
elemente cât și faptul că în anul 
trecut s-au făcut reparații 
interioare și exterioare la 
clădire, că s-au asigurat 
lemnele necesare încălzirii ei, 
ai putea crede că Biblioteca din 
Hațeg are o situație de invidiat, 
este lipsită de probleme. în 
bună parte invidia este 
justificată. Dar nu și în privința 
lipsei problemelor, pentru că în 
ultima vreme s-a ivit una destul 
de serioasă. Proprietara 
imobilului și-a recâștigat prin 
instanță casa și alt spațiu 
Primăria Hațeg nu are. De 
aceea dnele de la bibliotecă 
speră că proprietara va 
manifesta înțelegere și va 
accepta ca instituția să rămână 
în clădire în calitate de chiriașă 
măcar pentru o vreme.

Viorica ROMAN

Ministerul de Externe de 
la București consideră că 
impunerea de vize cetă
țenilor cehi și ungari care 
călătoresc în România nu 
este o soluție de răspuns la 
viitoarea aliniere a Cehiei și 
Ungariei la Acordul de la 
Schengen. Ungaria, Cehia și 
Polonia - state care au 
început negocierile de

Hepatita virală este o 
boală infecțioasă, acută, 
specifică omului, cauzată 
de mai multe virusuri, care 
provoacă leziuni carac
teristice ale ficatului însoțite 
(sau nu) de icter. Ceie mai 
frecvente sunt virusurile A 
și B.

Virusul A invadează 
organismul pe cale di
gestivă (pe cale orală) direct 
de la omul bolnav, prin 
urină, materii fecale sau 
prin alimente infectate de ei: 
lapte și produse lactate, 
legume și fructe nespălate, 
apă (sursa de apă 
contaminată) etc.

Virusul B își alege calea 
de agresiune prin ino
cularea sângelui infectat 
(hepatita de inoculare) cu o 
serie de instrumente 
insuficient sterilizate: ace 
de seringă, instrumente 
stomatologice, de bărbierit, 
de manichiură. Transmi
terea virusului B prin sânge 
infecțios este posibilă la 
cantități infinit de mici.

Boala dată de aceste 
virusuri este foarte

X________________________  

aderare la Uniunea 
Europeană - se vor alinia la 
Acordul Schengen, o dată 
cu integrarea în UE. 
Aceasta presupune im
punerea de vize pentru 
cetățenii români, deoarece 
România se află pe lista 
“neagră” a vizelor pentru 
cetățenii care călătoresc în 
spațiul Uniunii Europene.

Ce trebuie să știm despre 
HEPATITA VIRALA 

(EPIDEMICĂ)
răspândită, constituind în 
toate țările o imoortantă 
problemă de sănătate 
publică.

Care sunt manifestările 
bolii? Până la apariția 
icterului vom avea: in ape
tență, grețuri, vărsături, 
dureri sub rebordul costal 
drept, sau putem avea 
semne de infecție a căilor 
respiratorii superioare 
(debut gripal), sau dureri 
articulare (debut reumatis
mal). Această perioadă 
durează în medie o 
săptămână și mai rar până 
la 3 săptămâni, când apare 
icterul, simptomele amintite 
de obicei diminuează sau 
dispar, urinele devin 
hipercrome (roșcat închis), 
scaunul se decolorează, 
icterul devine vizibil, întâi la 
conjunctive (albul ochilor) 
și apoi ta piele. Dar icterul

Gara ca «te&idlto Wre
in terapeutică se folosește drojdia de bere, denumită și drojdie joasă, 

cu activitate optimă între 5-6 grade
în stare proaspătă, este o cocă de un galben deschis, cu conservare 

limitată. în stare uscată, se prezintă ca o pulbere de culoare cenușie, care 
se poate păstra un an în flacon închis ermetic, la loc ferit de lumină și 
căldură.

Elementele componente principale sunt fosforul, potasiul și 
magneziul, urmând apoi zaharuri, lipide, diastaze, vitaminele C, complexul 
B, provitamina D și factori antianemici.

în cură se iau 2-3 linguri cu drojdie de bere pe zi, intern, iar extern se 
folosește sub formă de spălaturi în gastroenterite acute infantile.

Drojdia de bere nu trebuie administrată vreme îndelungată și fără 
pauze. în țările subdezvoltate copiii sunt cei care au nevoie de acest 

^supliment nutritiv. Din momentul conceperii și până în cel de-al treilea an 
al vieții, malnutriția poate afecta în mod ireversibil dezvoltarea creierului.

Drojdia de bere este recomandată în demineralizare, creștere, 
rahitism, avitaminoze, intoxicații alimentare, infecții intestinale, diabet, 
furunculoză, dermatoze, nevrite. 

este uneori foarte discret 
sau chiar lipsește (forma 
anicterică) bolnavul având 
totuși în organism virusul 
bolii pe care-i poate 
răspândi. Durata icterului 
este în medie de 3-4 
săptămâni. în această 
boală, ficatul este mărit, 
dureros, mai ales la 
apăsare. Convalescența 
este lungă, deoarece ficatul 
își reia progresiv activitățile. 
Tratamentul și măsurile de 
prevenire sunt următoarele:

- la primele semne se va 
anunța medicul;

- cazurile de hepatită se 
declară nominal și se 
spitalizează;

- se va face dezinfecția 
locuinței și a clasei de unde 
provine copilul;

- contacții vor fi urmăriți 
o perioadă corespunzătoare 
incubației;

- la primele semne
digestive chiar înaintea 
apariției icterului,
contacții vor fi izolați;

- se vor respecta 
regulile de igienă 
personală;

- copiii își vor spăla 
mâinile ta școală cu 
săpunul și prosopul 
personal, înainte de a lua 
gustarea;

- apa o vor bea cu 
paharul individual;

- legumele și fructele 
vor fi spălate bine sub jet 
puternic de apă;

- tratamentu, este bine 
să se facă in spital sub 
supravegherea medicilor, 
iar repausul la pat este 
obligatoriu;
» - importantă este și
respectarea regimului 
alimentar prescris de 
medic;

- de asemenea, evi
tarea surmenajului fizic și 
psihic;

- elevii convalescenți 
vor fi supravegheați, 
efortul școlar va fi dozat 
progresiv, vor fi scutiți de 
eforturi fizice.
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