
SALA DE
LECTURA

în acest an există pericolul 
ca grâul recoltat să nu se vândă, 
din cauza prețului, a lipsei de 
surse financiare și a situației de 
pe piața externă.

“Producția acestui an este 
cu circa două milioane de tone 
mai mică decât cea a anului 
trecut, și nimeni nu cumpără 
grâul. Unitățile Comcereal și 
Cerealcom nu și-au achitat 
creditele la timp și se află în 
imposibilitatea de a achiziționa 
grâu. Societățile de morărit și 
panificație, care anul trecut au 
cumpărat jumătate din necesarul 
de grâu, nu mai au bonitate la 
credite. Morile mai au în stoc 
200.000 de tone de grâu, iar în 
continuare vor cumpăra de pe o 
lună pe alta", a declarat Aurel 
Popescu, președintele orga

IMPORTĂM ÎN LOC SĂ EXPORTĂM CEREALE
nizației patronale din morărit și 
panificație Rompan. Principalul 
subiect de divergență pe piață 
este prețul grâului. Producătorii 
solicită 1.200 - 1.300 lei pentru 
un kilogram, în timp ce 
cumpărătorii oferă între 600 lei/ 
kg (Comcereal și Cerealcom) și 
850 lei/kg (panificația). "Trebuie 
să ținem cont de ce intră în 
România, de faptul că granița 
este deschisă, că taxele vamale 
pe relația CEFTA sunt 15% și de 
faptul că Ungaria are un 
excedent de două milioane tone 
de grâu. în perioada 1 iulie 1997 
- 31 martie 1998 s-au importat 
180.000 tone de făină din

Ungaria, care înseamnă circa 
30% din consumul din România. 
Mai trebuie ținut cont de faptul că 
grâul este subvenționat, în 
Ungaria, la producător cu 27% 
iar la export cu 14 - 15%”, a 
precizat Aurel Popescu.

Patronatul din Agricultură și 
Industria Alimentară propune ca 
statul să acorde 300 lei/kg 
societăților de morărit și panifi
cație, la cumpărarea grâului cu 
un preț de 1.200 lei/kg. Ministerul 
Agriculturii și Alimentației a 
anunțat deja că va acorda o 
primă de 200 lei/kg la 
achiziționarea grâului, în limita 
sumei de 60 miliarde lei.

O altă solicitare a agricul
torilor privește achiziționarea de 
către stat a 2 milioane de tone de 
grâu din recolta acestui an (1,5 
milioane tone pentru consumul 
urban, 200.000 tone pentru 
sămânță, 300.000 tone pentru 
rezerva de stat), dintr-un fond al 
grâului de 2.440 miliarde lei. MAA 
a solicitat înființarea unui fond al 
grâului, la rectificarea bugetului, 
de 1.000 miliarde lei, și a propus 
ca statul să achiziționeze un 
milion de tone de grâu din recolta 
acestui an.

La un preț al grâului de 1.200 
lei, prețul pâinii ar urma să ajungă 
la 1.500 lei, a precizat Popescu.

Producătorii spun că prețurile 
oferite sunt mai mici decât cele 
de anul trecut și că nu este 
corect ca un kilogram de grâu să 
coste cât un bilet de tramvai sau 
un covrig.

Reprezentanții producătorilor 
agricoli au amenințat cu mișcări 
de protest, în cazul nerezolvării 
problemei grâului. “Vom ieși în 
stradă și vom aduce grâul în fața 
Guvernului. în toamnă fiecare va 
pune cât are nevoie", a spus 
Gheorghe Predilă, președintele 
Federalei Agricultorilor Privatizați.

Patronatele agricultorilor 
constată o lipsă de voință politică 
în ceea ce privește rezolvarea

problemelor agriculturii. "Ac
tualul Guvern a ratat șansa de 
a pune în practică programul 
anunțat”, spune Petre Roșea, 
de la Confederația Romagria. 
Societățile din agricultură se 
confruntă cu decapitalizarea, 
creșterea fiscalității, stoparea 
investițiilor, scăderea consu
mului și a vânzărilor. în 1997 
cultivatorii au înregistrat 
pierderi de 4.200 miliarde lei, iar 
la orz, în acest an s-au 
înregistrat pierderi de 300 
miliarde lei, a precizat Roșea.

Agricultorii din județele 
vestice ale țării au anunțat, ca o 
formă de protest față de politica 
agricolă actuală, blocarea 
vămilor pentru a se opri im
porturile de produse agricole.
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“In numele unor
cetățeni din 

Calea Moților”
Cum expeditorul pre

tindea că se adresează 
ziarului în numele unor 
cetățeni din Calea Moților, 
ne-am deplasat la adresa 
indicată, adică pe Calea 
Moților, nr.46. Surprins de 
vizita unor persoane pe 
care nu ie cunoștea, di 
Miciean și-a lăsat totuși 
treburile gospodărești și a 
venit la poartă, l-am spus 

despre ce 
este vorba, s- 

\a uitat mirat ia 
\\noi și ia plicul 
teu numele și 

_ adresa dum
nealui. "Noi nu am scris 
așa ceva, nu-i scrisul 
nostru; nici nu avem 
pământ în acea zonă. 
Probabil că are "prieteni" 
care-i ajută (primarul - 
n.n.j". După ce și-a 
întrebat și fiica dacă n-a 
scris cumva ea această 
scrisoare și răspunsul ei 
a fost negativ a adăugat: 
“Zece primari nu făceau 
ceea ce a făcut ei pentru 
comună (di primar Bașa). 
E un om foarte pașnic. 
Podurile, cete două poduri, 
s-au făcut ia noi în comună 
de când a venit acest 
primar”.

Din Crișcior ne-a fost 
expediată o scrisoare refe
ritoare ia făptui că drumul 
către cimitir a fost îngrădit 
de către familia Cotocea, 
domiciliată pe Calea 
Moților, nr.42, accesul 
putându-se face doar cu 
acceptul acesteia. “Aici a 
existat întotdeauna drum 
care, cu toate că trecea 
peste proprietatea
cetățeanului __________
Bocan Gp., 
acesta nu l-ali 
îngrădit" 
conținu 
scrisoarea. __________
Se mai spune că atât 
locuitorii străzii cât și 
biserica au sesizat 
Consiliul local, dar nu a fost 
luată nici o măsură de către 
dl primar. Se cere în final 
“desființarea îngrăditurii în 
cei mai scurt timp” și 
expeditorul încheie: “Am 
apelat ia dv cu toată 
încrederea că așa cum ați 
reușit în situații mai dificile 
să fie odată rezolvată și 
această problemă im
portantă pentru noi.

în numele unui grup de 
cetățeni din Calea Moților, 
A. Mic lean".

La expeditor, pe piic, 
este scris dar: “Exp.: 
Mi clean Aurei, Calea 
Moților, nr.46, Crișcior”.

Cerrttand A 
scrisoare J

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 7)

Consultanță în afaceri
Azi la Primăria municipiului Petroșani are ioc 

deschiderea Centrului de consultanță în afaceri ai Fundației 
pentru promovarea întreprinderilor mici și mijlocii. 
Speranța celor ce apelează ia serviciile acestei instituții 
este aceea că aici vor găsi informațiile și sprijinul necesare 
inițierii și derulării unor afaceri prospere. (N. T.)

Reparații capitale
Datorită fondurilor asigurate de către Consiliul județean, 

lucrările de reparații capitale la Teatrul dramatic I.D. Sîrbu 
din Petroșani se desfășoară în ritm susținut. Constructorul - 
S.C. Consmin din Petroșani,-se străduiește să respecte 
graficul, astfel încât stagiunea de toamnă să poată fi reluată 
la începutul lunii septembrie. (N.T.)

Târgul de 
la Găina
Tradiționalul Târg 

de fete de pe Muntele 
Găina se desfășoară 
acest sfârșit 
săptămână (în 18 
19 iulie). El 
prilejui și în acest
întâlnirea iubitorilor 
de folclor cu nume 
mari ale scenei româ
nești, a 
politici cu 
au ales și, 
tineretului
bună și distracția în 
aer liber. Le dorim 
tuturor ca vremea să 
nu le strice pe
trecerea. (V.R.).

la 
de 
Și 

va 
an

oamenilor 
cei care i- 
desigur, a 
cu voia

PREFECTUL IMPLICAT EFECTIV IN 
AJUTORAREA SINISTRATILOR

Pe lângă alte acțiuni organizate și conduse 
efectiv de către prefectul județului, di Pom piiiu 
Buduian, din partea primarului comunei Baru, 
di Marcu Popescu, am fost informați de făptui 
că prefectul a intervenit concret pentru 
refacerea gospodăriei cetățeanului Vasiie 
Crețu din satul Petros, a cărui casă a fost 
distrusă complet de inundații. Având în 
întreținere încă 5 membri de familie, iar eî fiind 
pensionat pe caz de boală, dl Crețu este, 
practic, lipsit de orice posibilitate de a-și reface 
cu forțe proprii gospodăria distrusă de furia 
apelor, rămânând fără casă și fără un acoperiș 
deasupra capului.

Ținând seama de situația dezastruoasă in 
care se găsește această familie, di prefect a 
iuat personal legătura cu conducerile unor firme

>
cărora ie-a solicitat ajutorul pentru construcția, 
în prima fază, a casei intr-un alt ioc unde să nu 
mai fie expusă pericolului de inundații. Apelul 
său a găsit ecou ia o serie de firme cum sunt 
S.C. Refractara din Baru, S.C. Consmin din 
Petroșani, iPSRUEEM Petroșani, S.C. 
Siderurgica Hunedoara ș.a. Cu privire ia 
ajutoarele acordate de către firmele respective 
am notat că de ia Refractara s-au donat 10 mc 
cărămidă, de ia Consmin - 10 mc cărămidă și 
500 kg ciment, de ia iPSRUEEM - ciment, iar de 
ia Siderurgica - fier beton.

De menționat că și Societatea Națională de 
Radio a donat deja suma de 20 milioane iei 
pentru ajutorarea familiei Crețu, banii respectivi 
fiind adunați în urma emisiunii “împreună ia 
bine și ia rău". (N. T.)

PRIN ORAȘ
Adevărul e că, în ge

neral, orașul e gospodărit 
și arată bine. Aud multă 
lume venită de prin alte 
părți lăudându-i frumu
sețea și - culmeal - chiar 
curățenia. Vă închipuiți 
atunci cum vor fi stând 
lucrurile prin alte părți. Dar, 
ca pretutindeni, mai avem 

MENTALITĂȚI

Ori de câte ori, animat de 
un ingenuu patriotism 
local, mă încumet să scriu 

câte ceva despre aspectele 
mai puțin onorabile ale 
orașului, am un sentiment al 
zădărniciei. Și asta pentru că 
niciodată sesizările acestea 
n-au avut vreun efect. La 
urma urmelor, te pomenești 
că e normal 
să fie astfel: 1 
o rubrică de . 
actualitate 
semnată de
un scriitor, fie și într-un 
cotidian, nu e percepută 
altfel decât ca literatură. Iar 
literatura, se știe, e o treabă 
neserioasă, practicată de 
niște scârța-scârța pe hârtie 
și menită să dea bătaie de 
cap elevilor. Care om serios 
mai citește azi literatură? 
Ciudat este însă că nici 
sesizările gazetarilor de 
profesie, oameni emina
mente serioși, atunci când 
vizează aspectele edilitare 
deplorabile, n-au nici un 
efect asupra edililor care par 
căzuți astfel în impertur
babila nesimțire a 
"tovarășilor primi” din
"epoca de aur”, a căror 
deviză era: “Câinele care 
latră nu mușcă, deci lasă-l să 
latre...”

și "lipsuri”. 
, Nenorocirea 
>e că, deși le 
cunoaștem, 
dacă nu di

rect, atunci din presă, nu 
facem nimic ca să nu le mai 
avem. De acord că nu sunt 
bani pentru așternerea 
asfaltului pe toate străzile. 
Ne bucurăm când e așter
nut măcar pe arterele 
principale și în special pe 
segmentul urban al DN7. în 
rest, ne-am mulțumi și cu 
“plombe”, deși acestea, 
rezistând prea puțin, nu 
sunt decât un mod laborios 
de a risipi banii obștii. Dar 
de s-ar pune măcar în 
locurile cele mai dramatice, 
cum e, de pildă, începutul 
bulevardului Dacia, la vreo 
70 de metri de str. Carpați. 
E acolo în carosabil nu o

Radu CIOBANU
(Continuare în pag. 7}

Seceriș după inundații
Apele Mureșului ieșind 

din matcă au acoperit o 
suprafață de 291 de hec
tare teren agricol, în 
majoritate cultivată cu grâu, 
orz, orzoaică, porumb, 
cartofi ș.a.

- Ce suprafață de păioase 
a mai rămas? l-am întrebat 
pe dl loan Matei, de la centrul 
agricol din localitate.

- 200 ha cu grâu, 8 ha cu 
orz și 37 ha cu orzoaică.

- în ce stadiu de coacere 
se află culturile ?

- Orzul este copt, grâul se

apropie de coacere. La orz 
am început secerișul fiind 
strâns pe de jumătate din 
suprafață. Ne-am oprit însă

din cauza vremii.
- A rămas neafectată de 

inundații o suprafață mare cu 
cereale păioase. Dacă 
vremea se va îndrepta, sunt 
condiții să se strângă cu cea 
mai mare grijă și într-un timp 
cât mai scurt?

1
- Da. în comună sunt 

șase combine particulare și 
trei ale”Agromec”. Așa că 
putem strânge păioasele în 
condiții bune.

- Aveați un iot experi
mental. Ce s-a întâmplat cu 
acesta ?

- S-a ales praful. Adică 
apele Mureșului au distrus 
în întregime cultura. Regret 
foarte mult faptul întrucât 
speram în rezultate bune.

Traian BONDOR
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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 17.30 Scena
18.10 Sailor Moon (d.a) 18.35 Katts și 
câinele (s, ep. 48) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 261) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Echipa de intervenție (s) 
21.50 Nimic sfânt (s,ep. 7) 22.50 Jurnalul 
de noapte 23.00 Pe față și pe dos 0.00 
Ciclism Turul Franței (rez. zilei) 0.10 Ca
nary Wharf (s, ep. 179) 0.35 întâlnirea de 
la miezul nopții

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 
(r) 17.0C Emisiune în limba maghiară 
17.30 în flagrant 18.10 Sailor Moon (d.a) 
18.35 Katts și câinele (s, ep. 49) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 262) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială 21.00 Kristin Lavransdatter 
(dramă Norvegia 1995, p. II) 22.35 Ciclism 
Turul Franței (rez. zilei) 22.45 Jurnalul de 
noapte 23.00 Avocatul poporului 0.00 Ca
nary Wharf (s, ep. 180)

9.00 TVRCluj-N. 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 Tri
buna partidelor parlamentare 17.30 
Medicina pentru toți. Arsurile 18.00 
Simba - Regele Leu (d.a) 18.35 Katts și 
câinele (s,e p. 50)19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 263) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.00 Efecte secundare (s. 
SUA 1995, ultimul ep.) 21.50 Memorialul 
durerii (do): „Sighet, un oraș al 
memoriei” 23.00 Un secol de cinema 
(do): Yul Brynner

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
Timișoara 13.00 Ultimele știri (s/r)
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea cult. 16.00 Conviețuiri 
17.30 Timpul Europei 18.10 Simba - 
Regele Leu (d.a) 18.35 Katts și 
câinele (s) 19.00 Sunset Beach (s) 
19.55 Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 21.00 Destine 
în vremuri de război (s, ep. 6) 22.00 
La volan. Informații rutiere 22.10 Cu 
ochii'n 4 (anchetă) 22.50 Jurnalul de 
noapte 23.00 Dintre sute de 
catarge...

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 De la lume 
adunate... 12.30 Conviețuiri (mag.) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.30 Emisiunea în limba 
germană17.10 Mapamond 18.10 
Povești celebre (d.a) 18.35 Hollyoaks 
(s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 265) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială 
21.00 Elizabeth R (s,ep. 2) 22.35 
Ciclism Turul Franței (rez. zilei) 22.45 
Jurnalul de noapte
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9.05 Tip-Top, Mini-Top! 10.05 Viața ca 
în viață (s) 10.55 Vacanța dlui Hulot
12.30 Ordinea publică 13.30 Ecranul
14.30 Video-magazin 16.15 Desene 
animate; Povestirile lui Donald rățoiul 
16.40 Documentar istoric 17.40 
Justiție militară (ep. 21) 18.30 
Hollyoaks (s, ep. 90) 18.55 
Teleenciclopedia 19.45 Săptămâna 
sportivă 19.55 Doar o vorbă ,,săț-i” 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.30 
Cer întunecat (ep. 8) 21.30 Cum vă 
place... în vacanță 22.35 Ciclism, turul 
franței 22.45 Zorba grecul (Grecia, 
SUA, 1964)

z 3

8.30 Lumină din lumină 9.05 Colț Alb 
(d.a) 9.55 Luna iulie - luna filmului 
„Arlechino”! 10.45 Biserica satului 
11.00 Viața satului 13.00 Tezaur 
folcloric 14.30 Video-magazin estival 
16.15 Aladdin (d.a) 16.40 Parcul 
Yellowstone (s. de călătorii) 17.40 
Star Trek -Deep Space 9 (ep. 67)
18.30 Hollyoaks (ep. 91) 19.40 
Duminica sportivă 19.55 Doar o vorbă 
,,săț-i" mai spun! 20.00 Jurnal, meteo 
21.00 Femei de lume (f, Franța, Italia, 
Canada, 1990) 22.45 Ciclism: turul 
Franței. 23.00 D-na King, agent secret 
(s, ep. 29) 23.55 Fotbal Mondial 1998

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! (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 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 168) 17.40 Tri
buna 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, ep. 94) 22.00 Entitatea 
(f. gr. SUA 1983)

8.30 Canary Wharf (s/r) 11.00 
Sporturi extreme (do/r) 11.30 Scena 
politică 12.00 Sunset Beach (s/r)
12.45 Doar o vorbă... (r) 13.00 Nimic 
sfânt (s/r) 13.50 Un cântec pentru 
fiecare 14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Franceză 15.35 D.a. 
16.00 Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 19.10 
Dosarele istoriei (do) 20.10 Ultimele 
știri (s) 22.00 Legenda unui zbor
22.45 Pelerinaje

8.30 Canary Wharf (s/r) 9.00 
Teleenciclopedia (r) 10.00 Avocatul 
poporului (r) 11.00 Comorile lumii 
(do/r) 11.30 Mapamond (s) 12.00 
Sunset 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 Limbi străine. 
Germană 15.35 D.a. 16.00 Veronica - 
Chipul iubirii (s) 16.50 Perla Neagră 
(s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 20.10 Ultimele știri (s, 
ultimul ep.) 21.00 Pentru dvs., 
doamnă! 22.00 Șansa (dramă SUA 
1995)

9.00 Efecte secundare (s/r) 10.00 
Un secol de cinema (r) 11.00 Sporturi 
extreme (do/r) 11.30 Pelerinaje (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă... (r) 13.00 Medicina pentru 
toți (r) 14.00 Em. în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă 15.35 
D.a. 16.00 Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora cinci... vă invită 
să urmăriți o ediție de vacanță (div.)
20.10 Natacha (s, ep. 1) 22.00 Cuțitul 
în apă (dramă Polonia 1962)

8.30 Canary Wharf (s/r) 9.00 Destine 
în vremuri de război (s/r) 10.00 Dintre 
sute de catarge... (r) 11.00 Comorile 
lumii (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 19.10 Arhive 
românești 19.40 30 de minute cu Paul 
Goma 20.10 Natacha (s) 22.00 Time
out 22.20 Panoramic jazz 23.15 Bud
dha în suburbie (s, ep. 4)

8.55 Comorile lumii 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Științele secolului XXI: 
Astăzi medicina 10.30 Documente 
culturale: Divina Callas (II) 11.20 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 Treizeci de minute cu Paul 
Goma (r) 14.00 Oppenheimer (s, ep. 5) 
15.00 Uruguay - bogătașii Americii 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (ep. 98) 16.50 
Peria Neagră (ep. 172) 17.40 Tradiții 18.10 
Planeta cinema (r) 19.00 Sporturi extreme 
(CFI) 19.30 Istorie, memorie, recuperare 
20.00 Teatru TV Mari actori în mari 
comedii ale dramaturgiei românești: 
Mușcata din fereastră 21.30 Ateneu 
22.30 în plină acțiune (s, ep. 38)

8.30 Sporturi extreme (do) 8.55 
Comorile lumii 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Ferestre deschise
10.30 Cinematograful vremii noastre 
11.20 TVR lași 13.30 Creanga de 
aur 14.00 Oppenheimer (ep. 6) 
15.00 TVR INFO 15.35 Regina celor 
1000 de ani (d.a) 16.00 Veronica - 
Chipul iubirii (ep. 99) 16.50 Perla 
Neagră (ep. 173) 19.00 în plină 
acțiune (s, ep. 39) 20.00 Ultimul tren 
21 00 Western Union World Football 
1998 21.30 Revista revistelor 24.00 O 
capodoperă neterminată: Simfonia a 
VII l-a de Franz Schubert

ANTENA 1 PRO TV
7.00 Dimineața devreme 10.25 

Animal Show (s) 11.00 Printre 
străini (f/r) 12.40 Fără limită 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Falsă identitate 
(s, ep. 1) 15.10 întoarcerea 
Sfântului (s, ep. 21) 16.05 Văduva 
(s, ep.'45) 17.00 Divertisment 18.00 
Esmeralda (s, ep. 109) 19.00 
Observator 19.30 Dallas (s, ep. 
47) 20.20 Caracatița (s, seria I, ep. 
2) 21.15 Omul cu o mie de fețe (s, 
ultimul ep.) 22.00 Hombres - 
Războiul sexelor (s) 23.00 Știri/ 
Sport 23.15 Tropical Heat (s, ep. 1)

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Ani
mal Show (s) 11.00 Caracatița (s/ 
r) 12.00 Omul cu o mie de fețe (s/ 
r) 13.00 Vrei să ne distrăm 
sâmbătă seara? (div./r) 13.25 
Denver, ultimul dinozaur (d.a) 14.00 
Știrile amiezii 15.10 întoarcerea 
Sfântului (s) 16.05 Văduva (s) 
17.00 Divertisment 18.00 
Esmeralda (s, ep. 110) 19.30 Dal
las (s, ep. 48) 20.20 Vacanță 
periculoasă (f.a. SUA 1981) 23.00 
Știri/Sport 23.15 Tropical Heat (s, 
ep. 2) 0.15 Nash Bridges (s, ep. 6)

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Ani
mal Show (s) 11.00 Vacanță 
periculoasă (f/r) 12.55 Roata de 
rezervă (r) 13.25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a) 14.00 Știrile amiezii 
14.10 Falsă identitate (s) 15.10 
întoarcerea Sfântului (s, ep. 23) 
16.05 Văduva (s, ep. 47) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 111) 19.30 Dal
las (s, ep. 49) 20.20 Rebel 
(dramă Australia '85) 22.00 
Hombres - Războiul sexelor (s) 
23.00 Știri/Sport 23.15 Tropical 
Heat (s, ep. 3) 0.15 Nash Bridges 
(s. ep- 7)____________

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Animal 
Show (s) 11.00 Rebel (f/r) 12.55 
Prezentul simplu (r) 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Falsă identitate (s,ep. 
4) 15.10 întoarcerea Sfântului (s, 
ep. 24) 16.05 Văduva (s, ep. 48) 
18.00 Esmeralda (s, ep. 112) 19.30 
Dallas (s, ep. 50) 20.20 Twin Peaks 
(s, ep. 10) 21.15 Cronici paranor
male (s,ep. 32) 22.00 Hombres - 
războiul sexelor (s)23.00 Știri/Sport 
23.15 Tropical Heat (s, ep. 4) 0.15 
Nash Bridges (s, ep. 8)

10.00 Planeta vie (do) 10.25 
Animal Show 11.00 Twin Peaks 
(s/r) 12.00 Cronici paranormale 
(s/r) 13.25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Falsă identitate (s, 
ep. 4) 15.10 întoarcerea
Sfântului (s, ultimul ep.) 16.05 
Văduva (s, ep. 49 & 50) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 113) 19.30 Dal
las (s, ep. 51) 20.20 Navarro (s, 
ep. 7) 22.00 Hombres - Războiul 
sexelor (s) 22.45 Știri/Sport 
23.00 Concert rock

9.00 O echipă fantastică (d.a, 
ep. 32) 9.30 Noile aventuri ale lui 
Flash Gordon (ep.Z) 10.05 
Bananaman (d.a) 10.15 Alertă 
pe plajă (s, ep. 6) 11.00 între 
prieteni 12.00 Mileniul III: Spaime, 
soluții, speranțe 13.00 Vedeta în 
papuci 13.30 Tenis - Cupa Davis
16.30 Uragan în paradis (s,ep. 6) 
17.15 Spitalul universitar (s, ep. 
6) 18.00 Esmeralda (s, ep. 114)
19.30 Vrei să ne distrăm 
sâmbătă seara? 20.00 Weekend 
cu spioni (acțiune/thriller, SUA, 
1983) 21.30 Ă treia planetă de la 
soare (s, ep. 44)

8.45 Spirit și credință 9.15 Animal 
Show (ep. seria lll-a) 9.45 
Bananaman (d.a) 9.50 Denver, 
ultimul dinozaur (ep. 6) 10.15 
Bananaman (d.a) 10.20 Mighty Max 
(d.a., ep. 21) 10.45 Bananaman (d.a) 
11.00 Fir întins 12.00 Prezentul 
simplu 12.30 Descoperiri (do, ep. 
17) 14.00 Duminica în familie 18.00 
Esmeralda (s, ep. 115) 19.30 
Sparks (s, ep. 44) 20.00 Kentucky 
Derby (dragoste SUA, 1995)21.45 
Păstrează visul (s, ep. 3) 22.45 
Sandra, prințesa rebelă (ep. 6) 
23.45 Aventuri în Africa (aventuri, 
SUA)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 10.00 Profeții 
despre trecut (r) 11.00 Lumea filmului (r) 
11.30 Fiica oceanului (s) 12.00 
Profesiunea mea, cultura (r/p. I) 12.55 
Știrile PRO TV 13.30 Altered States 
(dramă SF SUA ’80) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.10 Nano (s, ep. 79) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Mirada de Mujer 
(s)18.00 Familia Bundy (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 18.35 Fa
milia Bundy (s) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Domnita șoim (f. fant. SUA 1984) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 122) 
22.45 Știrile PRO TV 23.15 Cracker (s)

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)12.55 Știrile PRO TV 13.30 
Polițiștii din Bronx (f.a. SUA ’81) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.10 Nano (s, ep. 
80) 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 
Pensacola - Forța de elită (s, ep. 4) 21.15 
Chicago Hope (s, ep. 23) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 123) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.15 Cracker (s)

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 
13.00 Profesiunea mea, cultura (r, p. II)
13.30 Pentru dragostea lui Benji (f.a. 
SUA 1977) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.10 Nano (s) 17.00 Știrile PRO TV 
17.15 Mirada de mujer (s) 18.00 Familia 
Bundy (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Fam. Bundy (s)
19.30 Știrile PRO TV- 20.15 Shattered 
Dreams (dramă SUA ’90) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 124) 
22.45 Știrile PRO TV

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 Cracker 
(s/r) 10.45 Seaquest (s/r) 11.35 Fiica 
oceanului (s) 12.00 Profesiunea mea, 
cultura (r, p. I) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r, p. II) 13.30 
Night and the Cit (dramă SUA 1992) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.10 Nano (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Mirada de mujer (s) 
18.00 Familia 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. 85)21.15 Nikita (s, ep. 
20) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, 
ep. 125) 23.15 Cracker (s)

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 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 
17.15 Am întâlnit și români fericiți 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 
Furie oarbă (f.a. SUA 1988) 22.45 Ultima 
frontieră (s, ep. 4) 23.30 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.50 Chestiunea zilei 0.00 
Poltergeist - Moștenirea (s)

8.30 Ciberkids (s, ep. 2) 9.00 Viață și 
moarte în L.A. (f, SUA, 1985) 11.00 
Gillette-în lumea sportului 12.00 Heights 
(s, ep. 7) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 O 
căsnicie perfectă (s, ep. 33) 13.30 
Adevărul gol goluț (s, ep. 19) 14.00 
Generația PRO 15.45 Hercule (s, ep. 73)
16.30 Conan (s, ep. 3) 17.15 De dragul 
copilului meu (dramă, SUA, 1993) 18.50 
Te uiți și câștigi! 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Millennium (s, ep. 44) 21.00 Amos și An
drew (f, SUA, 1993)22.45 Știrile PRO TV 
22.50 Știri sportive 23.00 NYPD Blue - 
viață de polițist (ep. 43)

9.00 Mowgli (s, ep. 8) 9.30 Super Abra
cadabra 11.00 Doctor în Alaska (s, ep. 
71) 12.00 Profeții despre trecut 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 13.05 O 
căsnicie perfectă (s,e p. 34) 13.35 
Chalk (s, ep. 2) 14.05 Chestiunea zilei 
15.00 Formula I - Marele Premiu al 
Austriei 17.00 Lumea filmului 17.30 Pro 
Fashion - Magazin de modă 18.00 
Beverly Hills (ep. 132) 19.00 Prețul 
corect 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Lungul drum spre acasă (melodramă, 
SUA, 1989) 22.00 Cybil (ep. 23) 22.30 
Știrile PRO TV 22.45 Brigada 132 (ep. 
10) 23.30 Procesul etapei

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) 
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 18.00 
Celebri și bogați (s) 19.00 Știrii9.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Misterele din 
New Orleans (s, ep. 30) 21.15 
Șantajul (s, ep. 6) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe; Pulsul tranziției 
(talkshow)

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. 151) 19.00 Știri
19.45 Meșterul casei (s) 20.15 Rivalii 
(do) 21.15 Când eram regi (autobiogr. 
SUA 1996) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe; în spatele ușilor închise 
(talkshow)

10.00 Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe (talkshow/r) 
15.05 Xuxa (show pentru copii) 
15.30 Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
18.00 Celebri și bogați (s, ep. 152) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s)
20.15 Un alt început (s, ep. 8) 21.15 
Somnul inocenților (thriller SUA 1995) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

10.00 Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe (talkshow/r) 
15.05 Xuxa (show pentru copii) 15.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 153) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s) 20.15 
Contralovitura (s, ep. 11) 21.15 
Declarat mort (f.a. SUA 1994) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

10.00 Celebri și boțați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe (talkshow/r) 
15.05 Xuxa (show pentru copii) 
15.30 Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
18.00 Celebri și bogați (s, ep. 154) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s)
20.15 Atingerea îngerilor (s, ep. 31)
21.15 Cărările trecutului (dramă 
Canada 1991) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

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., 
ep. 6) 10.30 Formidabilii (s) 10.45 
Inspectorul Gadget (d.a) 11.00 Daria 
(d.a) 11.30 Pământul: Bătălia finală (s, 
ep. 16) 12.30 Eurofotbal - emisiune 
sportivă 14.00 Marile aventuri ale 
secolului XX (ep. 3) 15.00 Robin Hood 
(f) 18.00 911: Apel de urgență (ep. 22) 
19.00 Știri 19.45 Ultimele zile la Casa 
Albă (dramă, SUA, 1989) 22.00 Cen
tennial - Legende din lumea nouă (ep. 
5) 23.00 Știri

8.00 A doua familie (do) 8.30 
Căutătorii de aur 9.00 Echipa de fotbal 
(d.a) 9.30 Aventurile lui Rocko (d.a) 
10.00 Un cuplu fericit (d.a) 10.30 1999 
(s, ep. 25) 11.30 Duminică la prânz 
(talkshow) 13.00 Motociclism CM 
14.00 Lumea lui Dave (f, ep. 28) 14.30 
Vedetele dragostei (do) 15.00 Față în 
față la Hollywood (ep. 31) 15.30 
Secretele bărbaților irezistibili (do, ep. 
16) 16.30 în numele iubirii (ep. 7) 17.00 
Un alt început (ep. 17) 18.00 Atingerea 
îngerilor (ep. 16) 19.00 Știri 19.45 
Singuraticul (f, SUA, 1984) 21.30 
Călătorii în lumi paralele (ep. 31) 22.30 
Nimeni nu e perfect (ep. 31) 23.00 Știri
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ACASĂ
Luni 20 iulie

8.00 Omul mării (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 Rătăciri (f/r) 16.00 Omul 
mării (s) 17.00 Marielena (s) 17.45 
Din toată inima (s) 18.30 Concursul 
de Acasa 18.45 Din toată inima (s)
19.30 Desene animate 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 Nimic 
personal (s) 21.30 Verdict: crimă! (s)
22.30 Sweet Charity (f. muz. SUA 
'69) 0.15 Secrete de familie (s)

Marți 21 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 
Sweet Charity (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 (s) 21.30 Verdict: crimă! 
(s) 22.30 La Bella Mugnaia (dramă 
Italia 1955)

Miercuri 22 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 La 
Bella Mugnaia (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 
toate. inima (s) 19.30 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 Nimic 
personal (s) 21.30 Verdict:, crimă! 
(s) 22.30 Portretul (dramă SUA 
1993)

Joi 23 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 

Portretul (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 
(s) 21.30 Verdict: crimă! (s) 22.30 
Procesul maimuțelor (dramă 
SUA 60)

Vineri 24 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 
Procesul maimuțelor (f/r) 16.00 
Omul mării (s) 17.00 Marielena 
(s) 17.45 Din toată inima (s)
18.30 Concursul de Acasă 18.45v 
Din toată inima (s) 19.30 D.a. 
20.00 Dragoste și putere (s)
20.45 Nimic personal (s) 21.30 
Verdict: crimă! (s) 22.30 Film 
1.00 Secrete de familie (s)

Sâmbătă 25 iulie
8.45 Verdict: Crimă! (s, ep. 

68) 9.45 Nimic personal (r) 10.30 
Dragoste și putere (r) 11.15 
Marielena (r) 12.00 Din toată 
inima (r) 13.30 Cinemateca de 
acasă: Tănase Scatiu (r) 16.00 
Omul mării (ep. 81) 17.00 
Marielena (ep. 172) 17.45 Din 
toată inima (ep. 107) 18.30 
Concursul de Acasă 19.30 
Magazinul animalelor (d.a., ep. 
27) 20.00 Dragoste și putere (ep 
128) 20.45 Nimic personal (ep. 
126) 22.30 Pădurea spânzu- 
raților

Duminică 26 iulie
9.15 Animal show (ep. 6, 

seria a lll-a) 9.45 Banaman (d.a) 
9.50 Denver, ultimul dinozaur 
(ep. 6) 10.15 Banaman (d.a) 
10.20 Mighty Max (d.a, ep. 21)
10.45 Banaman (d.a) 11.00 Fir 
întins 12.00 Prezentul simplu
12.30 Descoperiri (ep. 17) 14.00 
Duminica în familie 18.00 
Esmeralda (ep. 115) 19.30 
Sparks (ep. 44) 20.00 Kentucky 
Derby (f) 21.45 Păstrează visul 
(s, ep. 3) 22.45 Sandra, prințesa 
rebelă (ep. 6) 23.45 Aventuri în 
Africa (aventuri, SUA)

între ploi și vreme bună
Tabăra școlară de la 

Lăpușnic, comuna Dobra, este 
una dintre unitățile de acest fel 
cunoscute în județul nostru și 
în multe alte județe ale țării. 
Pentru că și aici, ca și în 
celelalte tabere școlare, 
sosesc în fiecare vacanță sute 
de elevi din județ și din țară ca 
să-și petreacă o parte din 
timpul de recreație. Tabăra are 
120 de locuri pe serie și condiții 
corespunzătoare de cazare și 
masă. Nu lipsesc apa caldă și 
dușurile, terenurile de sport - 
fotbal, volei, handbal 
televizorul, video, programele 
de satelit, ștrandul cu bazin de 
înot și altele.

Așezată pe o colină, între 
copaci, cu o curte amenajată 
plină de verdeață și flori tabăra 
de la Lăpușnic se primenește 
după fiecare serie de elevi. în 
ziua vizitei noastre tocmai se 
făcea curățenie generală după 
prima serie, care s-a recreat 
aici în perioada 19-29 iunie a.c.

- în prima serie am avut 80 
de elevi din Buzău, ne spune 
dl Octavian Mireșteanu, 
administratorul taberei. 
Contractul fusese încheiat 
pentru întreaga capacitate a 
taberei dar atâția au venit. Ei 
s-au simțit bine, au fost 
mulțumiți de sejurul pe care noi 
l-am organizat. Acum, ar fi 
trebuit să avem seria a doua 
de copii, tot din Buzău, dar n- 
au venit. Probabil că inundațiile 
mari provocate de râul Mureș 
și timpul rece le-au tăiat elanul. 
De aceea perioada de 

curățenie s-a prelungit. Seria 
următoare urmează să 
sosească în 18 iulie. Este 
compusă de elevi din Buzău, 
Ploiești, Sibiu. îi așteptăm cu 
drag și le spunem că tabăra, 
și în general Lăpușnicul, n-au 
avut de suferit de pe urma 
inundațiilor. Sperăm și într-o 
îmbunătățire a vremii.

- Die Mireșteanu, ce oferiți 
copiilor în perioada unei serii? 
Nu ne referim la masă și

Tabăra școlară 
bin lăpușnic

cazare, ci la posibilitățile de 
distracție și recreere.

- în programul primei serii 
am inclus multe activități, pe 
care le-am și realizat cu 
ajutorul personalului nostru și 
al cadrelor didactice care au 
însoțit grupul de elevi. Am 
organizat excursii și drumeții în 
împrejurimile localității noastre 
(Valea Rădulești, Dobra, 
Roșcani, râul Mureș), și în 
localități mai îndepărtate, cum 
este Deva, unde copiii au 
vizitat orașul, Muzeul județean, 
parcul și cetatea. Din 
programele zilnice n-au lipsit 
focul de tabără, competițiile 
sportive, discotecile, vizionările 
la televizor. Am fi dorit ca elevii 
să beneficieze și de ștrandul 
nostru, dar timpul rece nu le-a 
permis. Seriile următoare să 
sperăm că-l vor folosi din plin.

- Vizitând tabăra am 
observat că aveți un chioșc cu 

dulciuri, o grădină de legume 
și zarzavaturi, un atelier, iar 
în prelungirea clădirii 
principale, o construcție 
nouă, într-un stadiu avansat. 
Ce intenționați să organizați 
aici?

- Construcția aceasta, 
care se află în stadiu de 
finisare, va fi clubul taberei. 
Sperăm ca până la toamnă 
să-l terminăm, iar în seriile 
din vacanța de iarnă să-l 
inaugurăm. Pentru finalizare 
avem toate materialele 
necesare și câțiva sponsori 
care ne-au ajutat și ne ajută 
în continuare cu multă 
tragere de inimă.

în numele copiilor care vor 
beneficia de club, noi le 
mulțumim de pe acum. De 
altfel, de la revoluția din 1989 
încoace, în tabără s-au făcut 
câteva lucruri bune, care au 
îmbunătățit condițiile de 
masă, cazare și baza de agre
ment....

Dl Mireșteanu nu vrea să 
se laude. Noi am constatat 
însă că în tabără, în ultimii ani, 
s-au făcut nu “câteva lucruri”, 
ci multe obiective au fost 
finalizate și au îmbunătățit 
mereu condițiile din tabără. Iar 
în viitor, alte lucrări se au în 
vedere. Cu sprijinul 
Administrației Permanente a 
Taberelor Școlare Deva, ele 
se vor materializa cu 
siguranță, spre binele elevilor 
care vor fi în viitor oaspeții 
Taberei de la Lăpușnic.

Gh. PAVEL

Se crede că ar fi foarte 
bine dacă toată lumea ar 
conștientiza valoarea 
dietetică a polenului,căci 
nu există alt aliment care 
să-l egaleze. Astfel, polenul 
are un efect binefăcător la 
nivelul oricărui organism în 
dezvoltare, furnizând 
vitaminele și elementele 
necesare acestuia. De 
asemenea, el exercită o 
anumită influență asupra 
dezvoltării creierului,

Polenul și 
efectele sole 

mirifice
permițând atenuarea sau 
amânarea remarcabilă a 
simptomelor de îmbol
năvire.

Polenul ajută însă la fel 
de bine în tratarea 
diabetului, prostatei, 
nevrozelor, hepatitei, 
colitei, cirozei, ulcerului. 
Pentru tratamentul acestor 
boli enumerate se iau 2-4 
lingurițe dimineața și la 
prânz, cu 30 de minute 
înainte de masă. Cura cu 
polen durează 30 de zile, 
apoi se face o pauză de 90 
de zile, după care se poate 
repeta cura de 2-3 ori pe 
an. Desigur, această cură 1 
cu polen poate fi făcută și 
de către cei sănătoși 
pentru întărirea orga
nismului față de boli, dar 
pentru o reușită deplină 
trebuie să se respecte 
regimul de hrană vie 
(crudități).
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Descoperiți și în Banat acoperirea CONNEX GSM.

Cu cea mai performantă tehnologie din lume.

Cu cea mai bună calitate a semnalului.

Descoperiți și în Banat GSM-ul de calitate.
%

Și veți vedea că, în viitor, calitatea va fi avantajul hotărâtor, 

în Banat și în toată țara.

OONHfxGSMe.nauiUincuria* MobiFon

Drumuri naționale cu acoperire CONNEX GSM:

Arad-Deva, Timișoara-Deva, Timișoara-Arad,

Oradea-Arad, Timișoara-Moravița, Timișoara-Jimbolia.

Descoperiți acoperirea noastră!
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Noi disponibilizări
Săptămâna trecută Biroul Forță de Muncă și Șomaj 

Hunedoara a preluat în evidențe aproape 500 de persoane 
ce au fost disponibilizate de la I.C.S.H. în conformitate cu 

I Ordonanța 9. în cursul acestei săptămâni inspectori ai 
biroului întocmesc actele de șomaj pentru 50 de persoane 
provenite prin disponibilizări, de la firma de alimentație 
publică "Corvinul" S.A. Din 27 iulie se va începe întoc
mirea tabelelor necesare calculului vechimii pentru cei ce 
vor fi disponibilizați cu Ordonanța 9 de la S.C. "Metalul" 
S.A. Peștiș. Vor fi trimiși în șomaj cca 70 de oameni.

lată deci că trecutul apropiat, prezentul și viitorul 
I imediat sunt consemnate la Hunedoara sub semnul domi
nant al șomajului. Se pare însă că situația nu e chiar 
tragică din moment ce o mare parte din cei disponibilizați 
de la I.C.S.H. își permit luxul de a refuza oferte de anga- 

I jare pertinente.«Există o ofertă de locuri de muncă din 
I partea S.C. "Hidroconstrucția" S.A., Sucursala Rîu-Mare 
Retezat. Firma are nevoie de 20 de dulgheri, 30 fierar- 

1 betoniști, 10 zidari și cinci sudori. într-una din zilele săptă
mânii trecute, din 100 de persoane disponibilizate de la 
/. C.S.H. și calificate corespunzător doar abia 20 au accep
tat oferta de angajare ia "Hidrocontrucția ".

Motivul invocat in principal pentru a respinge oferta a 
I fost distanța prea mare a locului de muncă față de Hune- 

I doara. Și asta in ciuda faptului că Firma angajatoare punea 
la dispoziție transport gratuit la sfârșit de săptămână. 
A vând in vedere situația economică critică din zonă sunt 

I de părere că asemenea oferte n-ar trebui respinse, nefiind 
I normal să se prefere, în locul angajării, ajutorul de șo

maj», ne spune dna Manuela Mihăiescu, șef Birou Forță : 
de Muncă și Șomaj Hunedoara. Angajări masive mai face 
la Hunedoara și fosta secție a Companiei de Blănuri 
"Vidra" Orăștie. Sunt oferite 100 de posturi de croitor, 
Biroul trimițând, deja, la probă de lucru 20 de șomeri.

Este în desfășurare un curs de calificare în meseria de 
elactrician-auto. Vor fi inștruiți 25 de șomeri, cursul având 
asigurată angajarea la final. Sunt avute în vedere orga
nizarea de cursuri pentru calificarea în meseria de asis
tent social. Această meserie va cunoaște o cerere mărită 
pe piața muncii la Hunedoara, date fiind cele trei programe 
mari de asistență socială care sunt pe cale să demareze în 
municipiu. Este vorba de centre de zi pentru vârstnici, 
asistență socială la domiciliu și într-o perspectivă mai 
lungă, un adăpost de noapte. Există de asemenea un 
proiect vizând asigurarea unei asistențe sociale pentru 
persoanele, bărbați și femei, ce prezintă un risc social 

| deosebit, adică nu își pot asigura, din diferite motive, o 
sursă de venit.

în prezent, inspectorii Biroului, în urma unor anchete 
sociale și a unor teste psihologice, au stabilit un număr de 
57de bărbați și 43 de femei care se încadrează în rândul 
persoanelor cu risc social. Programul prevede o finanțare 
din partea Băncii Mondiale de 100.000 ECU.

K.

Foto Traian MÂNU
Castelul Corvmeștilor - Hunedoara

Copiii - Cei
mai preiioși 
martori ai

polițistului
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TINERI - LA 

BALATON 
în perioada 1-8 august 

a c. 20 de tineri hunedoreni 
vor beneficia de o tabără, în 
Ungaria, în zona turistică a 
Lacului Balaton. Costul seju
rului va fi suportat de admi
nistrația localității maghiare 
Szombathely, oraș înfrățit cu 
municipiul Hunedoara. Dru
mul dus-întors va fi suportat 
de Primăria Hunedoara. Vor 
fi selecționați pentru a bene
ficia de această tabără elevi 
cu rezultate deosebite la în
vățătură, premianți la olim
piadele școlare din acest an.

Pagină realizată de: 
Georgeta BÎRLA, 

Adrian SĂLĂGEAN

1 Sub mâna pricepută ori 
: încă nesigură a tânărului ar
tist, piatra și lemnul încep să 
dobândească forme și con
tururi, urmând reperele schi
ței dinainte stabilite și înde- 

I lung gândite. Pentru că nu 
orice idee devine aplicabilă; 
ea trebuie să satisfacă anu
mite exigențe, în cazul de 
față acestea fiind cel puțin 
duble chiar de la început.

Secvența descrisă face 
parte dintr-o "piesă" cu mulți 
"actori", desfășurată în de
corul natural al Castelului 
Corvineștilor și "pusă în sce
nă" de artistul plastic Con
stantin Zgâmbău. Este vor
ba, după cum probabil v-ați 
dat seama, de manifestarea 
ce a debutat anul trecut la 
Hunedoara sub genericul 
"Festivalul Castelul studen
țesc", ediția din acest an 
fiind deschisă oficial la înce
putul acestei săptămâni. 
Protagoniști sunt studenți ai 
facultăților de arte plastice 
din Timișoara, Oradea și 
Târgoviște, care cu acest pri
lej își realizează și practica

................ ..........

de vară prevăzută în planul de 
învățământ. De altfel, în do
meniul sculpturii, după cum 
aflam din spusele studenților, 
e singura tabără de creație 
organizată în țară pe parcursul 
acestei vacanțe.

Diana Didiță și Dan Pur- 
cărea (studenți în anul I la Ti
mișoara) participă pentru pri
ma dată la o .astfel de mani
festare, și mai mult decât atât, 
sunt la primul contact cu lem
nul și, respectiv, cu marmura - 
materiale alese de ei pentru 
realizarea lucrării. De mate
riale și de dorință de lucru nu 
pare a se duce lipsă; în 
schimb, menționează Dan, 
"avem foarte multe probleme 
cu schițele. în primul rând că 
orice schiță trebuie adaptată 
la materialul cu care lucrezi; 
apoi, fiind constrânși de impu
nerea unei anumite teme - 
cea a Castelului - nu prea gă
sim idei care să poată fi valo
rificate corespunzător în pla
nul compoziției".

Studenții mărturisesc că 
multe schițe nu au fost accep
tate, majoritatea colegilor afir

mând că nu găsesc prea 
multe elemente care să-i in
spire în realizarea acestor 
gompoziții artistice.

Scopul lucrărilor de 
sculptură este de a contribui 
la sporirea atracției acestui 
obiectiv istoric, cultural și 
turistic, precizează Eugen 
Barzu (preparator), coordo
nator al studenților timișo
reni; așa încât "noi avem 
totuși o anumită răspundere 
aici iar calitatea lucrărilor 
este unul dintre criteriile la 
care ținem".

Poate în felul acesta or
ganizatorii speră ca lucrările 
să rămână mai mult timp în 
curtea Castelului, cele de 
anul trecut - considerate ne
potrivite în "peisajul" monu
mentului - fiind "expulzate" la 
un moment dat.

Până una alta însă, stu
denții sunt de părere că o 
asemenea tabără e bine
venită, necesară chiar, 
fiind și un prilej de a se 
cunoaște între ei, și de a 
schimba idei, mai ales în 
beneficiul artei.

.Z

Recent, lucrători ai Biroului 
Poliție Rutieră Hunedoara au re
zolvat un caz ce se profila a fi 

I cu autor necunoscut. Cei care i- 
| au sprijinit cel mai mult în depis- | 

tarea vinovatului au fost niște | 
copii, martori la eveniment. Dar! 
despre ce este vorba?

în ziua de 27.06.’98, în jurul I 
orei 15.45, numitul Dascăl Fran- | 
cisc Gheorghe conducea ma- | 
șina Citroen D.X, cu număr de . 
înmatriculare HD-02-KZA, pe ■ 
strada Ștefan cel Mare din muni- 'I 
cipiul Hunedoara. în fața blocului | 
"Termorep" se-afla parcată pe | 
sensul opus o automacara în 
dreptul căreia se jucau pe ca
rosabil un grup de 4 copii. învi
nuitul a claxonat, moment în care 
trei dintre copii s-au retras pe 
trotuarul din partea dreaptă a 
sensului de mers, iar al patrulea 
s-a ascuns după automacara. 
Când învinuitul a trecut cu ma-

| șina prin dreptul automacaralei, | 
| minorul Rareș Bădia, de trei ani, | 
I care dorind poate să se alăture ! 
’ tovarășilor de joacă, a țâșnit de • 
I lângă automacara fiind lovit, I 
| frontal, de Citroen. Conducătorul | 
| acestuia a luat victima împreună | 
I cu mama acesteia și i-a dus la ■ 
■ serviciul de urgență a Spitalului j 
I Municipal. Acolo, văzând că le- I 
| ziunile sunt ușoare, învinuitul a | 

considerat că nu mai este ne- | 
cesar să anunțe organele de 
poliție și nici să se întoarcă la 
locul accidentului. El s-a întors la I 
domiciliul său. Pentru identifi- | 
carea lui poliția a găsit un real | 
sprijin în prietenii lui Rareș, care 
au reținut o parte din numărul . 
mașinii în cauză. Lucrătorii de la ■ 
circulație mulțumesc pe această I

| cale tinerilor martori. Lui Dascăl | 
| Francisc Gheorghe i s-a întocmit | 
I dosar penal, urmând să fie trimis . 
1 în judecată pentru fapta sa.
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Poliția rutieră a aplicat amenzi de 50,5 milioane de lei
Conform unor statistici date 

publicității, valoarea totală a 
contravențiilor aplicate de lucră
tori Biroului Poliției Rutiere Hune
doara pe drumurile municipiului 
este de 50.589.000 lei în prima 
jumătate a acestui an. Tot în a- 
ceastă perioadă au fost organi
zate 35 de acțiuni specifice, au 
fost controlate 25.025 automo
bile și au fost aplicate 3.720 con
travenții. S-au ridicat 249 de 
permise auto, din care 102 pen
tru conducerea automobilului 
sub influența alcoolului, precum

și 73 de certificate de înmatri
culare. Au fost aplicate sancțiuni 
la pietoni - 679, pentru viteză nele
gală - 514, pentru depășiri nere-

mentelor rutiere, lucrători ai Biroului 
Poliției Rutiere au ținut în școli 70 
de ședințe de prezentare a princi
palelor reguli de circulație pe dru

( în primu/ semestru '98, pe drumurile Hunedoarei J
gulamentare - 21, pentru neacor- 
darea de prioritate - 46, neacor- 
darea de prioritate la pietoni - 50, 
iar pentru nerespectarea culorii 
roșii a semaforului au fost apli
cate 26 de sancțiuni contraven
ționale. Pentru prevenirea eveni-

murile publice. De la începutul anu
lui s-au înregistrat 12 accidente 
grave cu 12 grav răniți. La capitolul 
dosare nesoluționate. (A.N. - autor 
necunoscut) în acest an au intrat 
cinci astfel de cazuri în vizorul 
Doliției. toate cinci fiind rezolvate.

Există un singur dosar nerezol
vat, din 1996, în care victimă a 
fost un bărbat, tată a cinci copii.

Din cele declarate de dl col. 
Adrian Filer, șef Birou Poliție Ru
tieră Hunedoara, am reținut că în 
atenția lucrătorilor de la circu
lație a stat permanent activitatea 
de prevenire a evenimentelor 
rutiere. Agenții au făcut un nu
măr record de ore în teren, inter
venind de foarte multe ori la 
timp pentru a stopa evoluția spre 
un posibil accident generat de 
alcool sau neatenție.

Invitația făcută de formația 
folclorică italiană "La Brianzola" 
ansamblului folcloric "Hațegana" al 
Casei de cultură din Hunedoara, 
cu prilejul unui festival internațional 
de gen desfășurat în primăvara 
acestui an la Szombathely (Un
garia), n-a rămas doar o vorbă în 
vânt. Ansamblul hunedorean a 
răspuns invitației, participând la 
începutul acestei luni la o mani
festare similară - Festivalul inter
național de folclor "Mario Manzoni" 
de la Olgiate Molgora, aflat la ediția 
a Vl-a.

După un traseu pe parcursul 
căruia s-au putut bucura, pentru o 
noapte, și de ospitalitatea colegilor 
din orașul înfrățit Szombathely, 
hunedorenii au ajuns la Olgiate 
Molgora în ziua deschiderii festi
valului unde au participat alături de 
formații din Slovacia, Peru, Polonia, 
Rusia, Ungaria, Bolivia și, bine
înțeles, Italia. Festivitatea de des
chidere le-a oferit apoi și nedoritul 
prilej de a-și intona singuri imnul 
țării, organizatorii neavându-l decât 
pe cel vechi...

în zilele următoare ansamblul 
a susținut mai multe spectacole 
(de câte aprox. o jumătate de 
oră fiecare), atât în localitatea 
amintită - la "Pallazetto dello 
Sport" -, cât și la Castello di Bri- 
anza, cu ocazia unei sărbători 
tradiționale dedicată alpinilor. 
Ultima zi a manifestării a cuprins

parada portului popular și alte 
două spectacole pentru "Hațe- 
gana", care n-a prezentat doar 
cântece și dansuri ardelenești, ci 
suite reprezentative din folclorul 
românesc.

în ansamblu, a.fost un festival 
cu evoluții bune din partea tuturor 
formațiilor, aprecia dl Nicu Ghior- 
ghioni, directorul Casei de cultură 
și conducătorul delegației; au fost 
totuși ansambluri, ca cele din Rusia 
și din Bolivia, care n-au prea făcut 
pledoarie folclorului autentic, ci mai 
degrabă unui stil gen estradă, com
pleta interlocutorul. Despre evoluția 
"Hațeganei" dumnealui preferă să 
nu vorbească prea multe, dovada 
cea mai convingătoare fiind înre
gistrarea de pe caseta video pe 
care urmează s-o primească din 
partea organizatorilor.

A fost un festival ale cărui 
program, afișe și alte materiale 
publicitare aveau la această 
ediție o singură ilustrație: un 
dansator român (în costum spe
cific Bistriței Năsăud), surprins 
în plină evoluție la una dintre 
edițiile anterioare ale festivalului.

Pentru posibilitatea prezenței 
la o asemenea manifestare, dl 
Ghiorghioni ține să mulțumească 
și pe această cale consilierului 
șef al Inspectoratului pentru 
Cultură al județuluui - dl loan 
Sicoe -, care s-a implicat direct 
în sprijinirea financiară a acțiunii.
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Oarecum pe alte coordonate, 
JURNALUL Alicei Voinescu face 
parte, într-un context mai larg, din 
familia scrierilor de gen care con
tribuie substanțial la îmbogățirea 
patrimoniului nostru cultural. Ca 
valoare și importanță, l-aș situa în 
imediata apropiere a Jurnalului lui 
Mihail Sebastian, însă având un 
plus de obiectivitate poate dato
rată unei altfel de culturi struc
tural-formative, însemnând în 
acest fel o anume detașare... Vom 
găsi în acest tom masiv (aproape 
850 de pagini), de multe ori con
trar așteptărilor noastre, notațiile 
unui Om pentru care viața a fost o 
continuă bucurie de a trăi, de a 
cunoaște și de a fi, totul, însă, 
dublat sau completat fericit cu o 
sensibilitate și o receptivitate a 
realului care, pentru mulți dintre

Cartea cave ne face patetici
noi, poate constitui o adevărată 
lecție de existență demnă. Apoi, dar 
absolut în același "prim rând", Jur
nalul este al unei Femei inteligente, 
talentate și cultivate, chiar dacă nu 
de puține ori "cade pradă" devo
ratoarelor sentimentalisme, fără să- 
și piardă câtuși de puțin luciditatea. 
"Dragoste, scrie ea la 12 decembrie 
1941, azi m-a podidit rău dorul de 
tine. Mă simt fără căpătâi și fără

(...) ... totul sună ca din depărtare, 
foi care cad în jurul unui arbore 
impozant. Mă cuprinde o nespusă 
melancolie ca și în fața unor pagini 
din Goethe septuagenarul" (15 
septembrie 1950, p.591). Despre 
autoarea Jurnalului s-a vorbit puțin 
sau deloc, mai ales înainte de '89. 
De aceea, câteva date bio-biblio- 
grafice cred că sunt necesare: 
Alice Voinescu s-a născut la Turnu

Alice Voinescu: JURNAL, Ed. Albatros, 1997.

rost. Mă apucă jalea și n-am poftă 
de nimic, nu mai am rădăcini. Azi 
doream să mor (...). Te iubesc 
groaznic. Vino!" (p.327). Pare un 
fragment frumos din jurnalul intim al 
unei adolescente și nu al unei femei 
în vârstă de 56 de ani. Este încă o 
dovadă a spiritului ei dominat de o 
tinerețe permanentă, copleșitoare și 
de sentimente cărora cât de insen
sibili ar trebui să fim pentru a nu le 
da importanță? Dar autoarea re
vine, mereu și mereu, punându-ne 
la îndemână considerații de cititor 
avizat: "Am citit Feuillets 
d'automne a lui Andre Gide. Carte 
frumoasă prin limpezime, noblețe, 
varietate. Dar e carte de om obosit

Severin în 10 februarie 1885, a 
absolvit Facultatea de Litere și Filo
zofie din București (1908); în pri
măvara lui 1911 frecventează cur
surile profesorului Hermann Cohen 
(Marburg); în 1915 se căsătorește 
cu Stelian Voinescu, iar în 1922 este 
numită profesor universitar la Bu
curești; între 1925-1939 face cu
noștință cu R.M. du Gard, Andre 
Gide, Paul Langevin, Francois 
Mauriac etc.; în 1938 colaborează 
la Istoria filozofiei moderne, 
vol.III, în 1941 editând propriul volum 
Eschil; în anul 1951, de Paști, este 
arestată și va executa un an și 
șapte luni de detenție urmată de 
domiciliu obligatoriu. în 1960 apare

un volum de nuvele de Thomas 
Mann în traducerea sa. Se stinge 
din viață în noaptea de 3 spre 4 
iunie 1961, ultima însemnare din 
Jurnal purtând data de 30 mai...

întreg jurnalul este o mărturie 
a vieții unui intelectual de o exem
plaritate și de o conduită impre
sionante. Pentru aceasta și pen
tru nu știu câte alte motive, des
pre Jurnal este greu să vorbești 
fără a deveni patetic, fără a răz
bate din cuvinte trăirile care ne 
sufocă atunci când minții și inimii 
noastre i se dezvăluie măreția 
unei ființe, semen al nostru, care, 
la 76 de ani, scria cu durere, dar 
cu câtă luciditate!: "Dragoste, 
merge tot mai prost. Mă întreb 
dacă mai apuc toamna. Respi
rația mă chinuie, azi e mai bine, 
dar orișice mișcare mă sufocă. 
M-am obișnuit cu gândul morții, 
adică al unui voiaj cam riscant, 
cine știe ce mă mai așteaptă și 
pe acolo!" (30 mai 1961, p.842). 
JURNALUL trebuie citit, cu
vintele despre el pot fi doar un 
semnal, o invitație la o lectură 
împovărătoare de imagini fru
moase și de trăiri...

Dumitru HURUBĂ

CARTE ROMANEASCA I Jean-Michel Jarre aprimit Platinum |

VECHE ÎN MUZEUL.
OEVEAN
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Ascunde-te, iubito, în lacrima ta de femeie, 
stai ghemuită, ca-ntr-o naștere, 
așteaptă ca zidurile să-nflorească, 
să dea fructe de piatră, 
apoi, mature,
se vor risipi-n pământuri.

într-o zi rădăcini subțiri
vor înmuguri,
iar vrăbiile îți vor fura 
de pe buze 
cuvintele...

Ți-am pus scrisorile deoparte.
De le dorești, să scrii o carte,
Vino după ele; sunt acasă!
Mi-ași fi dorit să plec dar nu mă lasă l
acest travaliu sufletesc
prin care fibre se-mpietesc
să-ți fac primirea de rigoare:
Fără un surâs și fără vreo-ntrebare. y

Hai, vino! până mai am răbdare
de adăstat și lipsă de cărare;
Eu sunt acasă încă, te aștept. ț
încrede-te în sufletu-mi inert!

S-a-nțepenit primăvara in mine: 
Guguie porumbei, zumzăie albine 
Și tare mie dor de Piatră-Sfarmă 
Să-mprivighetoreze-această larmă.

Prea crud de verde-i peste tot, 
Pădurile mieresc de bogății;
Se pupă cerbii bot în bot 
Apoi se bat în ramuri drujbalii.

hctb Mvsei bweNSis 
WV3-19S8

ROMâwască wwe 
biH bwa

Valorificarea în cadrul unui 
volum a fondului de carte româ
nească veche de la Muzeul Civi
lizației Dacice și Romane din Deva 
de către dna Maria Basarab, șef 
de secție, este o idee generoasă 
care, așa cum precizează dr.lacob 
Mârza," se atașează eforturilor 
notabile și sistematice ale instituției 
posesoare de-a pune în evidență, 
sub raport cultural și științific, una 
din colecțiile mai puțin accesibile ■ 
publicului vizitator, însă importantă 
pentru specialiștii domeniului. Din 
acest punct de vedere trebuie 
apreciată prestația științifică a 
autoarei, ea găsindu-și locul cu
venit alături de alte investigații 
similare la nivel regional, înregis
trate deja de istoriografia româ
nească din ultimele decenii".

Volumul cuprinde și un ca
talog, conceput ca instrument de 
lucru, redactat după anumite nor- 

V- ■ ----- ---------

me de descriere a tipăriturilor ro
mânești vechi, precum și tabele 
sinoptice ori liste cu centre tipo
grafice și cărți care au ajuns la 
muzeu, la care se adaugă o listă 
selectivă a tipăriturilor cu circula
ție în județul Hunedoara, indice cu 
nume proprii și locuri din însem
nări, precum și un adecvat mate
rial ilustrativ.

Despre astfel de cărți ana
lizate și în volumul intitulat sem
nificativ "Carte românească ve
che în muzeul din Deva", istoricul 
Nicolae lorga spunea că marele 
lor merit" e că, trecând hotarele, 
au adunat sufletește prin viața 
culturală pe toți românii laolaltă".

Autorul cărții amintește că 
fondul de tipărituri vechi, aflate 
în biblioteca muzeului din Deva, 
cuprinde cărți, imprimate în cen
tre tipografice transilvănene, 
dar și unele tipărituri în Țara 
Românească și Moldova, chiar la 
Buda și Petersburg. Amintim din
tre acestea:"îndreptarea legii"- 
1652, "Cazania lui Varlaam"- 
1643, "Noul Testament"- Băl- 
grad-1648, "Chiriacodromion", 
Bălgrad, 1699, "Biblia" lui Samuil 
Micu, Blaj, 1795, "Floarea daru
rilor", Brașov, 1807 ș.a.

Volumul editat de Muzeul ju
dețean a apărut în condiții gra
fice deosebite ia Tipografia "Poli- 
dava" din Deva (prezentare 
grafică: Eugen Pescaru; tehno
redactor: Dorina Molodețiu; de
senator: Elena Hațegan; foto
grafii loan Andruș; consultanți 
dr.lacob Mârza și dr.Eva Mârza).

Minei BODEA
---J

8 Compozitorul și interpretul 
I Jean-Michel Jarre, unul dintre 
| muzicienii francezi cei mai ce-
■ lebri, a fost premiat, la Bru- 
I xelles, pentru contribuția sa la 
| muzica europeană, cu ocazia 
| decernării premiilor industriei
■ continentale de discuri, trans- 
I mite AFP. Jean-Michel Jarre, 
| celebru pentru concertele-gi- 
I gant în aer liber, a primit Pla- 
! tinurp Europe Award pentru 
I întreaga carieră. Jarre, care va 
| oferi un concert special la Bas-
■ tilia, pe 14 iulie, a primit premiul 
* din mâinile cântăreței grecoaice

Nana Mouskouri, laureată a ace- ' 
luiași trofeu în 1996. I

Ultimul megaconcert al lui | 
Jean-Michel Jarre a avut loc tot ■ 
pe 14 iulie, în 1995, și a fost ur- • 
mărit de peste 1,2 milioane de | 
persoane. j

Printre cei o sută de artiști . 
care au primit Platinum Award • 
pentru vânzarea în Europa a | 
peste un milion cte exemplare i 
dintr-un album se numără trupa ! 
daneză Aqua ("Barbie Girl"), cân- I 
tărețul italian Zucchero, francezul | 
Pascal Obispo și grupul irlandez ■ 
The Corrs. (MEDIAFAX} 1

De mi s-ar face ochiul un obuz
Și geana o tranșee-adâncă
Ți-ași da un ultim scris pe un harbuz
Necunoscută Doamnă, iubindu-te încă.

Constantin GHEORGHE - NAiDiN

'V'VAi A,

Tablouri furate de la Muzeul 
Bruckenthal descoperite in 
casa unui imigrant român 

din Florida
Patru pânze semnate de 

pictori renumiți, furate în urmă cu 
30 de ani de la Muzeul Brucken
thal din Sibiu, au fost găsite în 
casa unui imigrant român din 
Florida și vor fi înapoiate preșe
dintelui Emil Constantinescu, a 
anunțat cotidianul "New York 
Times", citat de AFP. Tablourile, 
pe care imigrantul fugit din Ro
mânia în perioada comunistă 
afirmă că le-a cumpărat pe în
credere de la o țigancă din Vie- 
na, vor fi înapoiate președintelui 
Constantinescu aflat în vizită 
oficială în SUA, a declarat un 
purtător de cuvânt al autorităților 
vamale, citat de "New York Ti
mes".

Pânzele - semnate Tizian, 
Dieric Bouts, Franz van Mieris 
cel Bătrîn și Rosalba Carriera - 
au fost predate autorităților de 
către Mike Opriși, care a de
clarat că nu știa că au fost fu

rate, atunci când le-a cumpărat 
cu 1.200 de dolari.

Opriși a început să-și pună 
întrebări în legătură cu originea 
tablourilor în momentul în care a 
descoperit un sigiliu regal pe 
spatele unuia dintre tablouri. El i- 
a cerut ajutorul unui prieten, 
expert în artă, ale cărui cerce
tări au dus la concluzia că este 
vorba despre cele patru pânze 
furate. Opriși a decis să renunțe 
la orice drept asupra tablourilor, 
care ar valora între 300.000 și 
un milion de dolari. Ele fac parte 
dintr-un grup de opt pânze, fu
rate în mai 1968 din castelul- 
muzeu Bruckenthal din Sibiu.

Statele Unite vor remite în 
mod oficial cele patru tablouri 
președintelui Constantinescu, 
aflat în vizită oficială în S.U.A, a 
declarat consilierul cultural al 
ambasadei României de la 
Washington. (MEDIAFAX}

De curând, la Orăștie s-a 
desfășurat un simpozion de
dicat personalității lui Ion 
Budai-Deleanu.

Anii trecuți, participants la 
asemenea manifestări obiș
nuiau să facă și un pelerinaj 
la Cigmău, satul de baștină 
al poetului. Au venit și în 
acest an, ceea ce constituie 
un act de eroism pentru ca
re merită felicitări sincere. 
S-a ajuns cu greu la locul 
unde se găsea odinioară ca
sa în care se născuse 
i ________

Pe urmele lui Ion Budni - Deleauu
poetul. Locul respectiv se cu
noștea (contura bine) bine în 
urmă cu vreo 50 de ani. în i- 
mediata apropiere se află 
școala satului: masivă, încă
pătoare, părăsită (nu mai sunt 
copii în sat), hoha, de izbe
liște, cu ferestrele sparte și 
ușile vraiște, clădirea poartă o 
placă comemorativă în cin

stea lui Deleanu. Pe vreme de 
ploaie se poate ajunge acolo 
purtând cizme de cauciuc sau 
urcând pe tapalage.

Fiind consătean, vecin 
chiar cu Ion Budai-Deleanu, 
m-ați putea suspecta de su
biectivism (patriotism local), 
dacă aș afirma că el e primul 
mare poet român, cel mai 

mare dinainte de Eminescu. 
Așa că renunț la această afir
mație. Dar, hai să-l compa
răm cu contemporanii săi, 
mult mai cunoscuții Văcărești. 
De la aceștia ne-a rămas un 
catren. De la Deleanu, o epo
pee, singura pe care o avem. 
Nu merită, cu prisosință, să-i 
fim recunoscători?

Uo simpozion închinat poe
tului e binevenit; și posibil de 
organizat - la Orăștie. Numai 
că, pentru a anina o cununiță 
de flori lângă placa comemo
rativă (ștearsă de ploi și de 
vânturi), ar trebui pietruită hu
dița care duce până acolo. Ci
ne s-o facă? Speram o spon
sorizare din partea dlui Julian 

Rădulescu, cel care a pus ba
zele fundației "Țiganiada". l-am 
scris, dar nu mi-a răspuns. L- 
am căutat de două ori, dar nu I- 
am găsit acasă, l-am dat câteva 
telefoane, dar tot nu l-am putut 
contacta. N-am mai stăruit. 
Poate s-ar zări o geană de nă
dejde dinspre dl Traian Gher- 
ghel, primarul comunei Geoa- 
giu, mai ales că d-sa a avansat 
niște promisiuni electorale în 
acest sens. Și, iată, se apropie 
iar pârdalnicele de alegeri!

Preot ton FILIP J
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• Vând două juninci Holstein 

fătate, Orăștie, Petru Maior, 84 (fa
milia Vlaicu) (7894)

• Azi, 17 iulie, când doamna 
profesoară Bivolaru Maria împlinește 
80 ani, fiica, fiul, nora, ginerele, 
nepoții și strănepotul îi urează "La 
multi ani" (8698)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 9,5 ari, 
yețel (Vulcez), stupină, casă, Mintia 
150 A, 70.000.000 negociabil (8694)

• Vând teren intravilan DN 7, 
Deva, 3100 mp. Tel. 094515487 
(8458)

• Vând casă Ilia. Tel. 218771, sau 
str. Libertății, nr.3 Ilia (3489)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 2, str. Horea. Tel. 216668 (8677)

• Vând 2 case în Bobâlna, preț 
50.000.000 și respectiv 100.000.000 
lei, negociabil. Tel. 730228 (8668)

• Vând casă Simeria, central, 4 
camere, garaj, gaz. Tel. 620401 
(8457)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, două băi, beci, zona Doro
banți, 115 milioane. Tel. 223280 
(8682)

• Vând garsonieră, confort 1, 
cartier Dacia, parter, balcon închis, 
gresie, faianță, preț negociabil 
35.000.000. Tei. 224872 (8678)

• Vând apartament două camere, 
zona Gojdu, parter, posibilități 
privatizare. Tel. 224423, după ora 19, 
(9047)

• Vând două apartamente și 
garsonieră, zona Gojdu. Tel. 230926, 
215660 (9047)

• Vând casă, cu grădină mare, 
în Bretea Română. Tel. 711804 
(8704)

• Vând SRL fără activitate și 
autocamion Saviem cu hiab, an 
fabricație 1984. Deva, Horea, 54, tel. 
092739284 (8693)

țiune. Tel. 666506 (8686)
• Vând urgent tractoare import 

Germania, marca Porsche, cu ca
bină, 36 CP, preț 19000000, Porsche 
22 CP, 14.000.000, Kramer 22 CP, 
12.000.000 și Ford Escort 1,4 1986, 
neînmatriculat, 1700 DM, prețuri 
negociabile. Informații corn. Pianu de 
Sus, tel. 212, jud. Alba (9104)

• Vând autocamion SRD, în stare 
perfectă de funcționare. Tel. 218773 
(9047)

• Vând Dacia 1310,1982, mașină 
cusut Nicoleta, nouă, tel. 247346 
(7888)

• Vând Renault 11 TXE 1700 
cmc, 1985,1800 DM, cu donație, 054/ 
242355 (7893)

• Cumpăr aripi față Skoda 100 
S. Tel. 216226 (8676)’

• Vând mașini tors și dărăcit lâna, 
brutărie, cuptor rotativ, linie com
pletă. Tel. 069 449035 (8690)

• Vând orgă Yamaha și video- 
cameră. Tel. 621911 (8689)

• Vând vitrină mezeluri, 2 m 
lungime, preț 3.000.000 lei. Tel. 
223236 (8696)

• Vând garaj tablă. Tei. 627332 
(8681)

• Vând SRL neactivat. Tel. 
233743 (9252)

• Vând SRL fără activitate. Tel. 
627546 (3492)

• Vând remorcă autoturism, în 
stare perfectă. Tel. 233354, 094 
556087, 216587 (9047)

• Vând cazan țuică, 80 I și 
instalație aer condiționat, mobilă 
''Solaris''. Tel. 233266, orele 8-15 
(9107)

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

• Vând dormitor complet și 
dalmatieni pereche, 1 an. Tel. 621446. 
(9041)

ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închiriat cameră. 
Tel. 623474, între orele 17-20.

• închiriez pentru 1-2 studente, 
preferabil anul întâi, cameră ne
mobilată, ultracentrală, în Timișoara. 
Informații Deva tel. 216442. (8654)

• închiriez tir frigorific. Informații 
și programări tel. 054/242789 (7884)

• Caut pentru închiriat apartament 
două camere, sau garsonieră 
mobilată. Tel. 092216620 (8687)

OFERTE DE
SERVICII

• Căutăm persoană serioasă 
pentru îngrijirea unei femei în vârstă. 
Tel. 211809 (9253)

• S.C."Decebal”Căstău scoate la 
licitație trei grajduri. Licitația are loc 
în ziua de 22 iulie 1998, ora 10, la 
sediul societății (fostul CAP). (7891)

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fiscal nr. 
4006227 eliberat de Direcția Ge
nerală a Finanțelor Publice a Jude
țului Hunedoara. Se declară nul. 
(8695)

COMEMORĂRI

KLEYN BUSES- OLANDA
VINDE din stoc AUTOCARE
noi și second hand. Tel/fax: 01- 
321.40.96,01-321.79.81 (on

vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\.

VREMEA
Se menține în continuare 

instabilă. Pe alocuri ploile 
au caracter de aversă și vor 
fi însoțite de descărcări 
electrice. Cantitățile de apă 
căzute pot depăși 25 de litri/ 
mp, izolat acestea putând 
ajunge la 40-50 l/mp. 
Temperaturile sunt în 
scădere în regiunile sudice 
și estice, maximele fiind 
între 18 și 28 de grade C. 
Presiunea atmosferică va fi 
de 741 mm coloană de ' 
mercur.

'WVWWWWWWWWV

S.C. Saroelia 
hires! SI Deva 
cil sediul în Deva, str. I

Decembrie, nr. 30, 
ai îgajcază 

analist
programator

cu o vechime minimă de 
8 ani.

Informații la biroul 
personal, telefon 233614 
sau 23361.5, interior 18.

SC UNICONF "M" SRL DEVA
angajează conducător auto, merceolog, posesor 
al carnetului de conducere de cel puțin 5 ani și 

vânzător (oare) în târguri. 
Informații la telefon 213201.x_______________ __________________ /
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~ LINK ROMANIA ~ 
organizează sâmbătă, 18 iulie, ora 21,00, în fata Casei de Cultură Deva, 

CONCERT EXTRAORDINAR
Muzică creștină modernă, susținut de formația rock BBH - Belfast, 

Irlanda.
r (i ajfe/ifăm!
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• Angajăm șoferi distribuitori 
pentru produse alimentare, cu 
garanții materiale solide. Tel. 262262, 
094 525225 (8675)

• Angajez vânzătoare chioșc 
alimentar, piața centrală. Tel. 216399 
(8679)

• Clubul Sportiv Școlar Deva
organizează concurs pentru postul 
de îngrijitoare curățenie. Relații ia 
sediul din str. Prelungirea Oituz, nr. 
8. Tel. 220736 (9251)____________

• Căutăm tinere studente 
pentru comercializarea produselor 
cosmetice. Tel. 054218392, 092/ 
206508 (9048)

• Expert contabil țin evidență 
contabilă pe calculator. Tel. 223702 
(9108).

• Firma Joyce-Zass România 
angajează șofer, categoriile B, C și 
E. Informații la tel. 054/241800, 
241700 sau la sediul firmei, bdul 
Eroilor, bl.36, ap.29, Orăștie. (7892)

■ Executăm lucrări de curățirea 
pășunilor prin Banca Agricolă. Tel. 
729764 (8703)

• Amintim celor care l-au 
cunoscut că se împlinește un an 
de la trecerea în eternitate a celui 
care a fost

ing. VICTOR GOȚA
Parastasul de pomenire va 

avea loc sâmbătă, 18 iulie 1998, 
ora 9, la Catedrala Ortodoxă 
"Sfântul Nicolae" din Deva. 
Dumnezeu să-l odihnească! Fa
milia. (9102)

• S-a împlinit un an de când 
dragul nostru soț, tată și fiu

DIVERSE

•Duminică, 19 iulie 1998, ora 19, 
MARE NEDEIE la LEȘNIC. Cântă 
Natalia Mariș și Puiu Codreanu 
(8697)

MARCEL SBÎRCEA
în vârstă de 30 ani, din Luncoiu de 
Jos, a plecat de lângă noi. Nu te 
vom uita niciodată! Soția Lucica, 
fiica Andreia, cumnații Antonel și 
Mariana, părinții Nistor și Floarea, 
nașii Dani și Silvia. Dumnezeu să-l 
odihnească! Comemorarea dumi
nică, 19 iulie, la Vața de Jos. (9102)

SC ROMAVICOM SRL DEVA
Fermă particulară de păsări situată în Mintia, 

zona Mureș, platforma Casa Agronomului, 
vinde pui de carne zilnic, între orele 7-15.

Informații suplimentare la telefon 233484.

16 IULIE
IdolarSUA 8650 lei
1 marcă germană 4818 lei
100 yeni japonezi 6202 lei
1 liră sterlină 14140 lei
1 franc elvețian 5739 lei
1 franc francez 1437 lei
100 lire italiene 489 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale so
cietăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața va
lutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții efective de sclrimb valutar și înregistrări.

Enmsnsa
VINDE 
producție proprie 

Pui 
calitatea I

Greutate medie 
1,3-1,5 kg

la prețul de 15.900 lei/kg

Carcasă și /•,- 
preparate 
din porc

Căutăm disiribuitori de nutrețuri 
concentrate și conoentrate'furajere '

Informații ta tel: 059-370.603:
059/370.572; 059-453.051

CONSILIUL LOCAL AL 
MQNICIMQLQI BRAD 

ANUNȚĂ
V

Scoaterea la licitație, in vederea 
închirierii, a următoarelor spații devenite 

disponibile.
spațiul în suprafață de 234 mp situat în 

str. Minerilor, nr. 5.
/ spațiul în suprafață de 87 mp și un spațiu 

în suprafață de 98,82 mp situate în str. Avram 
Iancu, nr. 36.

Licitația va avea loc în data de 3 august 1998, 
ora 10,00, în conformitate cu prevederile HGR nr. 
1228/1992 și HGR nr. 140/1991.

Relații suplimentare și înscrieri la Primăria 
municipiului Brad, camera 23, telefon 054/650880.

în caz de neadjudecare se va organiza o altă 
licitație în fiecare zi de luni până la adjudecare.

SUCURSALA JUDEȚEANĂ 
HUNEDOARA-DEVA

organizează licitație pentru achizi
ționarea și montarea de sisteme de 
comunicații radio, la sediul din Deva, 

1 B-dul 22 Decembrie, nr. 90, bl. 26, 
parter, în data de 31.07.1998, ora 12,00. 
Documentația licitației se poate 

’ procura, contra cost, de la sediul 
nostru, iar informații suplimentare la 
telefoanele 218050, 218460 sau
218461, int. 132.

GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL 
GEOAGIU

anunță organizarea, în perioada 17-19 august 
1998, a concursului de admitere în liceu și școală 
profesională, cursuri de zi, pentru ocuparea 
locurilor la următoarele meserii.

LICEU
v' Horticultor - 24 locuri
S Topograf pentru agricultură și amena
jarea teritoriului - 14 locuri

Veterinar - 6 locuri 
Operator în industria cărnii, laptelui și 

conservelor -11 locuri 
>4 Silvicultor -14 locuri.

ȘCOALA PROFESIONALĂ
Mecanic pentru exploatarea tractoarelor 

și mașinilor agricole - 25 locuri
Relații suplimentare la telefon 648236.

- ■■ ............... .........

Regia Autonomă a Cuprului Deva
Cu sediul in Deva. Piața Unirii, nr.9, jud. Hunedoara

în calitate de investitor, o persoană juridică achizitoare, organizatoare și finanțatoare, anunță: 
Licitație publică deschisă fără preselecție

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.12/1993 și a H.G.R. nr.592/1993 
modificată și republicată cu H.G.R. nr.761 /1995 pentru execuția de lucrări de suprafață la obiectivul 
"Atragereaîn circuitul economic a zăcământului Bolcana, jud. Hunedoara, în vederea 

valorificării minereului cu conținut de cupru și aur".
Sursa de finanțare: alocații bugetare și surse proprii.
Data limită de depunere a ofertelor: 12.08.1998, ora 9.

Deschiderea licitației publice în data de 12.08.1998, ora 10.

Documentele licitației se pot procura de la sediul organizatorului licitației contra sumei de 2.000.000 lei.

Vizitarea amplasamentului de către contractanți se poate face în fiecare zi lucrătoare între orele 8-14 în prezența unui reprezentant 

al Exploatării Miniere Deva, subunitate a regiei.
Informații suplimentare se pot obține de la Regia Autonomă a Cuprului Deva, lei: 054/213040; fax: 054/213641.

Condiții de pa'țicipare la licitație:

O cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: minimum 15.000.000 mii lei;

3 valoarea actualizată pentru cel puțin o lucrare similară să fie de minimum 10.000.000 mii lei;
O capacitatea financiară pe semestrul II1998 de a prelua noi lucrări: minimum 1.500.000 mii lei.
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PRIN ORAȘ
(Urmare din pag. 1)

groapă, ci o adevărată 
cavitate în care, dacă apucă 
vreo mașină, nici nu mai 
iese. Cât despre vreun 
pieton nocturn, acesta ar 
ajunge direct la urgență. Și 
nu e nicidecum vorba de 
vreo ulicioară obscură. Cu 
toate acestea, gaura neagră 
se cască netulburată de 
multe săptămâni.

Pe Aleea Poiana Narci
selor, cineva a mutilat 
crâncen, cu mult peste 
necesar, doi copaci superbi, 
pentru a elibera un cablu 
aerian. Cu toate investigațiile 
locatarilor din jur, nimeni 
dintre cei presupuși a fi 
efectuat barbara operațiune 
nu și-a asumat paternitatea 
ei. Crengile tăiate zac și 
acum, de vreo două 
săptămâni, pe carosabil. S- 
au și uscat. Un morman care 
încurcă circulația. Nimeni nu 
le ridică. Ar trebui să le care 
în spinare locatarii și să le 
ducă unde? Dar, fiindcă veni 
vorba, rămâne întrebarea 
aceasta născătoare de 
metafizice neliniști: dacă în 
jurul blocurilor curățenia 
trebuie s-o întrețină locatarii, 
ÎNTRE blocuri cine trebuie s- 
o facă? Pentru ce plătim 
taxele consecvent majorate 
pentru salubritate?

Ce să mai spunem

După 35 de ani: Clipa ce evocă tinerețea
- A fost excelent! De multă 

vreme n-am întâlnit o serie de 
absolvenți ca cei de acum. 
Oameni politicoși, amabili, 
apropiați. Doamne, câte 
îmbrățișări calde, câte amintiri, 
câtă voie bună! Am și dansat la 
vârsta mea octogenară - 
recunoaște dna prof. Elena 
Frunză. Mihaela a fost o 
organizatoare deosebită. Ea și-a 
asumat răspunderea întâlnirii 
absolvenților clasei a Xl-a A, 
reală, de la Liceul “Decebal”, de 
acum 35 de ani. Deci, din 1963. 
Acum, la întâlnire, toți aveau 
semicentenarul în ... buletinul de 
identitate. Dar nu și îri suflete. 
Că toată întâlnirea a fost 
luminată de tinerețe. Uite-i aici, 
în fotografie. La miezul nopții, 
când s-a terminat petrecerea, au 
fost gata și pozele. Toți și-au 
consemnat numele pe dosul 
fotografiei. Ba, unii au adăugat 
și câte un gând:”Cu tot 
respectul” (Eugenia lacob), ‘‘Cu 
mult drag” (Mari Gheorghiu), “Cu 
toată dragostea” (Marcel Bolcu), 
“Cu respect și dragoste” 

despre ceasul din 
intersecția Libertății 
Decebal? A trecut cred că 
de mult anul de când nu 
numai că stă, dar i-au 
dispărut, de râsu lumii, și 
arătătoarele. S-a scris de 
nenumărate ori în presă, s- 
au livrat de către cei în 
drept și promisiunile de 
rigoare. Intre timp, s-a 
montat acolo, vizibil însă 
numai pentru cei ce merg 
spre gară, un fel de ceas 
electronic. Zic “un fel”, 
pentru că ecranul său e 
practic ilizibil, încât 
niciodată, și mai ales când îl 
bate soarele, nu știi dacă 
funcționează sau nu. A cui 
o fi fost neinspirata idee, a 
cui execuția și câți din banii 
publici s-or fi dus pe apa 
sâmbetei? Și toate astea, 
în vreme ce onestul ceas 
clasic, vizibil din patru 
direcții, continuă să stea 
fără indicatoare, de rușinea 
urbei și compromițătoare 
recomandare a celor ce-o 
gospodăresc.

S-ar zice că mă ocup de 
fleacuri, în timp ce orașul 
are nevoie de intervenții în 
chestiuni mult mai 
importante. Așa o fi, dar mă 
gândesc și eu, ca omul, că 
dacă pe cele mici nu 
suntem în stare să le 
remediem, cum le-om 
drege pe cele mari?

(Viorica Bărzăune), “Cu 
dragoste” (prof. Elena și Valeriu 
Ploscă). Repet: a fost excelent. 
Multe mulțumiri a primit Mihaela 
pentru reușita întâlnirii.

Mihaela, fosta absolventă de 
acum 35 de ani,, este dna Dana 
Mihaela Lapteș. "M-am ocupat 
de organizare pentru că de la 
absolvire a avut loc doar o 
singură întâlnire. Unii nu ne-am 
văzut de 35 de ani - recunoaște 
dna Lapteș. Mi-am asumat eu 
răspunderea acestei întâlniri. M- 
au ajutat și foștii colegi Dănuț 
Florescu, Vica Moraru și Valeriu 
Ploscă. Au răspuns invitației 20 
de colegi din București, Bacău, 
Brașov, Timișoara și, 
bineînțeles, din Deva. întâlnirea 
am organizat-o la Casa de 
cultură, unde am primit un 
sprijin deosebit din partea dlui 
director Avram Dara. Sigur, am 
hotărât să nu apelăm la ... 
catalog, cum se obișnuiește la 
asemenea întâlniri. La anii 
noștri... Am fost bucuroși să 
avem în mijlocul nostru foști

(Urmare din pag. 1)

Cum am aflat în sat, 
drumul principal la cimitir 
nu-i acesta, adică cei 
despre care se spune în 
scrisoare. S-a folosit cu ani 
în urmă, când nu exista 
podul.

L-am abordatpe această 
temă pe preotul din sat, di 
Miron Oprișa. Dumnealui ne-a 
spus: “Aceasta este o 
potecă, nu un drum. Am fost 

“în numele unor
cetățeni din 

Calea Moților” 
_______________________________ 7

cu dl primar ia fața locului și 
am văzut că se poate trece. 
Poarta este deschisă per
manent și putem trece; toți 
ceilalți au acces. Am vorbit cu 
familia Cotocea - sunt oameni 
cumsecade și nu am avut 
probleme; nu sunt oameni de 
găiceavă. Oricum este doar o 
potecă care nu poate fi 
folosită în cazuri de 
înmormântări". Un tânăr a 
emis ipoteza că ar fi o

'misiune de Întrajutorare'
Cu sprijinul misiunii umanitare sosite din Budapesta, la 

Petroșani se lucrează pentru lichidarea urmărilor inundațiilor, 
în acest scop s-a trecut la decolmatarea albiei pârâului Jieț, 
precum și a canalizării din zonă. Acțiunile sunt conduse de 
către specialiști, care au venit și cu utilaje specifice. (A.M.)

profesori - pe dna prof. Frunză, 
dna.prof.Suciu, familiile domni
lor profesori Picu și Nistor. A 
fost o întâlnire emoționantă. Ne
am aplecat cu pioșenie la 
mormântul fostei noastre 
diriginte, am plâns, am depănat 
amintiri, ne-am fotografiat. La 
restaurantul “Decebal", într-o 
ambianță deosebită, în com
pania muzicii (îi mulțumesc lui 
Vali llyeș, care a asigurat 
muzica, alegând un repertoriu 
adecvat momentului și vârstei), 

problemă de răzbunare. 
“Sunt oameni care n-ali ce 
lucra. Circo Sofia, ai cărei 
nume este pomenit în 
scrisoare, nici nu mai 
trăiește”.

*

Cercetând scrisoarea, am 
avut surpriza să aflăm că 
persoana care a întocmit-o s- 
a folosit de numele unui 
crișciorean; un om care n-a 
făcut caz de falsul constatat, 
ci a privit cu ca im și stupoare 

totul, simțind nevoia să facă 
un mic comentariu privitor la 
posibilii “prieteni" ai ac
tualului primar.

în căzui unei anonime 
știm că-i vorba de lipsă de 
curaj. Dar când te adresezi 
unei redacții, în numele unui 
grup de cetățeni, semnând 
scrisoarea cu ait nume pe 
care-l treci citeț și pe plic, 
inclusiv adresa, este altceva 
decât curaj. Adică un fals... 
Veți reveni?

voia bună s-a instalat, 
antrenăndu-ne. Am trăit clipa 
revederii, care pentru noi a 
însemnat enorm. A fost clipa 
ce a evocat tinerețea, clipa 
regăsirii ce ne-a marcat 
profund acum la vârsta 
semicentenară”.

Sub impulsul aducerii 
aminte, absolvenții de acum 
35 de ani au evocat o lume. 
Lumea lor, într-o lume în care, 
azi, ne regăsim tot mai greu.

Lucia LÎCÎU

PROIECT DE BUGET
PE ANUL 199B

I. Venituri totale din care
- mii lei-

27400000
1. Venituri proprii 1OOOOOOO
2. Sume defalcate din impozitul 
pe salarii 7800000
3. Transferuri de la bugetul statului 

II. Cheltuieli totale din care:
9600000 

27400000
1. Cheltuieli social - culturale 6600000
a) învățământ - cheltuieli materiale 3500000
b) sănătate - cheltuieli materiale 1100000
c) cultură 500000
d) asistență socială 1500000
2. Serviciul de dezvoltare publică, 
locuințe, mediu și ape din care: 16400000
-investiții 3800000
3. Autorități executive din care: 3950000
-prestații gardieni publici 450000
4. Transporturi și comunicații 300000
5. Alte acțiuni 50000
6. Fond de rezervă 100000

lEiiseiriicai dliiir lleimiri 
die gi'Oirunn

Biserica ortodoxă din 
Pogănești, cu acoperiș de șindrilă, 
pereți din trunchi de lemn încheiați 
la colțuri prin îmbinări fără cuie, cu 
turlă subțire și înaltă, ce străpunge 
perdeaua groasă a frunzișului 
verde, are peste 400 de ani, după dl 
Octavian Margău, cantor de o viață.

Vechimea bisericii monument, 
străveche mărturie a meșterilor 
locali, se afla încrustată până mai 
ieri în peretele sudic al pronaosului, 
în exterior, în românește cu litere 
chirilice.

Clopotul bisericii, ritmat, 
cheamă și astăzi, de secole la rând, 

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 electrocasnicFcu prețuri reduse

Preț vechi Preț nou
0 aspirator TRACY 1300 W 599.000 lei
f/Ț mașină de spălat vase 60 I 1.350.000 lei

, , . Centrale termice pe gaz și calorifere
, o țp CU plata *n rate Și avans 0,

' ' : " prin magazinul CENTRAL Orăștie
tel: 054-24.74.96.

din trei în trei săptămâni, 
credincioșii ortodocși la 
rugăciune. Datorită preotului 
paroh ic. Costan care păstorește 
cu dragoste enoriașii, ferindu-i de 
învățăturile rătăcite și false, și 
sătenilor, biserica monument 
este conservată ireproșabil.

Cu siguranță va dăinui peste 
alte secole, ca mărturie a 
vechimii, continuității și 
perenității așezărilor de pe Valea 
Almașului, alături de bisericile 
din Cerbia, Almășel, Micănești 
și Almaș-Săliște.

Virgi! BUTAȘ

Oferte de stagiu în Franța

In cadrul programului “Eurodyssee”
După cum se cunoaște, 

ca parte componentă a ARE, 
județul nostru participă la mai 
multe programe comune. 
Unul dintre acestea este 
programul "Eurodyssee”.

In cadrul acestui pro
gram, Secretariatul General 
din Franța al ARE oferă 
județului nostru trei locuri de 
stagiu de pregătire în 
regiunea Poitou - Charentes. 
Este vorba de un stagiu la 
firma "SATECO” din Mirebeau 
(la 30 km de Poitiers) pentru 
pregătirea în domeniul 
secretariat și traduceri 
(franceză - engleză și 
germană). Stagiul se extinde 
pe 5 luni din care o lună 
pentru studiul limbilor și 4 
luni practică, aceasta în 
perioada octombrie 1998 - 
.ianuarie 1999. Ce i se cere 

candidatului la stagiu: să 
stăpânească cele două limbi 
astfel încât să poată efectua 
traduceri, să poată conversa 
telefonic, să dovedească o 
bună cunoaștere a cal
culatorului și, bineînțeles, 
studii corespunzătoare.

Un stagiu la centrul re
gional de lucrări universitare 
din Poitiers pentru pregătire 
în lucrări de secretariat, 
primire - cazare studenți. 
Postul pentru stagiu este de 
funcționar de birou, retribuit 
ca atare. Candidatului i se 
cere o bună prezentare și 
disponibilitate de comu
nicare interpersonală. Nivelul 
de cunoaștere a limbii 
franceze - satisfăcător. 
Perioada de stagiu - 4 luni 
din care una în septembrie 
a.c., pentru perfecționarea 

lingvistică și 3 luni practică 
constând în rezolvarea 
diferitelor sarcini de birou.

Cea de a treia ofertă este 
pentru un post de docu
mentarist la muzeul “Sfânta 
Cruce” din Poitiers. Sarcina 
postului: informatizarea
colecțiilor muzeului, pregă
tirea unor expoziții, 
documentare. Candidatului 
la stagiu i se cere pregătire 
în istoria artei, istoria 
arheologiei, etnologie. I se 
mai cere să stăpânească 
operațiunile pe calculator,, să 
vorbească satisfăcător 
franceza și să aibă aspect 
plăcut și decent. Durata 
stagiului este de 5 luni din 
care o lună'- septembrie 
1998 - studiu lingvistic. 
Stagiul de formare practică 

cuprinde perioada octom
brie 1998 - ianuarie 1999.

Cand'dații trebuie să i 
aibă vârsta între 18-30 ani. 
Doritorii se pot adresa 
pentru întocmirea dosarelor 
de candidatură la Serviciul 
Relații Externe, Protocol, 
Mass-media (camera 110) 
din cadrul Consiliului 
Județean Hunedoara, str. 1 
Decembrie, nr. 35, sau la 
telefon 212590, între orele 
14 -15,30.

Preselecția dosarelgr 
de candidatură va avea loc 
în ziua de luni, 20 iulie 
1998, ora 14,00.

Dan Eugen CRIȘAN 
coordonatorul  programului 

“Eurodyssee ” în județul
Hunedoara^

S.C. ROMFERCHIM S A.
Luduș, județul Mureș, tel-fax 065/ 

168197,164761

PRODUCE Șl VINDE 
TOATE TIPURILE DEJ

® CUIE DE CONSTRUCȚII;
® PLASĂ DIN Sft _ _ _ _ _ _ _

® PIASĂ DIN SÂRMĂ ZINCA&^Wn 
® PLASĂ RABITZ.

UHDItEM ilLMUrin,



11 - Cumpărătorii nu trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc,contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
• • ■ Cea mai mică dobândă (4,7% pe lună) numai la soldul rămas.
• TELEVIZOARE COLOR • RADIOCASETOFOANE ȘI COMBINE MUZICALE •FRIGIDERE, CONGELATOARE, VITRINE ȘI COMBINE FRIGORIFICE

• MAȘINI DE SPĂLAT» ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI «BOILERE ELECTRICE • VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE
• ASPIRATOARE* MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE «STORCĂTOARE DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE... «ȘI MULTE ALTELE III

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

Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme

GoldStar
îndesit

NUMAI
PRIN

întotdeauna cu un pas in fa tă
r

\^£r

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

țV ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --

Un candidat la 
funcția de primar 

susține:r
Printre cei cinci cetățeni 

ce s-au înscris în competiția 
pentru funcția de primar al 
comunei Ilia se numără și dl 
Petru Balaj ce candidează 
din partea Partidului Unității 
Naționale Române.

Dl. P. Balaj s-a născut în 
anul 1932 în satul Valea 
Lungă, comuna Ilia, in 
tinnrov a lucrat pe șantiere,

calității și ale oamenilor. 
©Primul gospodar al loca
lității trebuie să fie un bun 
gospodar la el acasă. ®EI 
trebuie să fie un bun cunos
cător al oamenilor, iar mulți 
dintre cetățenii adulți ai lliei 
au trecut prin mâinile sale. 
©Primarul trebuie să se bu
cure de încredere și prestigiu 
în localitate, să fie de o mo-

Ilia trebuie să se ridice la 
locul cuvenit

apoi a urmat institutul peda
gogic din Timișoara deve
nind învățător, iar mai apoi 
Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca devenind 
profesor de biologie-geo- 
logie. A funcționat ca dascăl 
în satele Coaja „și Valea Po
ienii (comuna Vorța), Lăpuș- 
nic, Dobra, Deva și Ilia. în Ilia 
a contribuit esențial la con
strucția școlii, "fiecare cără
midă și țiglă mi-a trecut cel 
puțin o dată prin mână", ne- 
a spus.

lată câteva din conside
rațiile sale: Ilia - comună 
mare - are nevoie de un pri
mar, devotat problemelor lo-

ralitate exemplară.
în cazul că va câștiga 

alegerile, ceea ce își do
rește foarte mult, dl P. Balaj 
își propune următoarele o- 
biective: ©Extinderea rețelei 
de apă și canalizare ©In
troducerea gazului metan. 
©Introducerea telefoniei 
automate. ©Modernizarea 
drumurilor comunale. 
©Scuza pentru inactivitate 
deoarece nu sunt bani la 
buget nu este valabilă. 
©Trebuie găsite și surse 
locale. O Ilia merită ridicată 
la locul ce i se cuvine.

Traian BONDOR

\ UNIVERSITATEA DE VEST 
"VASILE GOLDIȘ" ARAD

Organizează în 25 iulie 1998 concurs de admitere la:

Facultatea de Medidnâ, singura autorizată din tară prin HG 
294/97

Facultatea de Drept (acreditată definitiv)
Facultatea de Stomatologie
Facultatea de Marketing
Facultatea de Științe Umanist Creștine 
Facultatea de Educație Fizică și Sport 
Colegiul Universitar Pedagogic 
Colegiul de Tehnică Dentară 
Colegiul de Marketing în Turism și Activități hoteliere 
Colegiul de Asistentă Socială, toate autorizate prin HG 294/ 

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

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

obține de Juni până vineri între orele 917 la te! 057/ 
256391, int. 18, Biroul relații cu publicul, Campusul 
Universitar, str. Felea cu lui, nr. 1.

SX HUP OPREAM COM SJLL
<•> rulmenți; uleiuri și unsori LUBRIFIN;
:£> simeringuri; < corpuri abrazive AB ROM;
X curele; < garnituri sisteme de frână;
* cuzineți; t coliere și furtune alimentare.

Deva, str. N. Bâlcescu, bl.34, parter (lângă Banca Dacia Felix)
De NOI aveți nevoie!

/----------------------------------------------------- X

Societate comerciala
Vinde prin depozitul-magazin situat

în incinta S.C. Polidava S.A. Deva (tipografia veche) 
următoarele produse:

Alcool 87
vodcă 32 

rom Jamaica 32

lichior căpșuni 32*

lichior vișine 25
Lichior cireșe negre 20

De asemenea, vinde:

\ Bere Silva 1/2
W Bere Begun 1/2 

Apă minerală Bucovina 1,5 L 
Hârtie igienică

Relații la depozit tel: 225904, orele 10-14.
La cerere, marfa poate fi adusă la unitatea dvs. »

--- -----------  ----  — -------- -------------
,----------------------------------------------------- - ■ ------- s

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

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

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

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