
Calul de bătaie al opoziției 
au devenit de la o vreme 
alegerile anticipate. Drapelul 
acestei idei fixe este purtat de 
dl Ion Iliescu, asociat și acum, 

a de obicei, cu “tovarăși de 
drum” de o onorabilitate 
discutabilă. Idealul domniei 
sale pare a fi acela de a și-l 
(re)asocia și pe dl Roman. 
Acesta însă, în temeiul unor 
mai vechi amintiri, se lasă mai 
greu sedu-s. Oricum, 
concomitent cu eforturile 
destul de trudnice de a co
agula un puternic pol al 
stângii, flamura alegerilor an
ticipate e fluturată cu energie. 
Și, în spiritul gândirii 
iliesciene, e agitat în fața 
electoratului un nou Bau-Bau. 
După sperietorile legionarilor, 
moșierilor, regelui și a altor 
“elemente nesănătoase”, 
norodul e speriat acum cu 
spectrul federalizării, cu atât

MENTALITĂȚI
mai de temut, cu cât cei mai 
mu Iți, din ignoranță sau 
manipulați fiind, nu înțeleg 
prin federalizare nimic altceva 
decât secesiune. Dar orice 
mijloc e bun când vrei să 
ajungi la alegeri anticipate cu 
speranța de a te vedea din nou 
pe caii cei mari. Argumentul 
suprem pentru atingerea 
acestui scop este afirmația, 
susținută doar cu aplomb, că 
PDSR ar deține planul com
plex și înțelept menit a scoate 
țara din impas. Este vorba, 
desigur, de acel plan pe care 
dl Iliescu l-a ținut cu strășnicie 
secret în toți cei șapte ani cât 
partidul domniei sale s-a aflat 
la putere.

Așadar, alegeri anticipate. 
Nu interesează că ele ar bloca 

reforma abia și cu greu 
începută de actualul guvern. 
Nu contează că ele ne-ar 
întârzia irecuperabil în 
condițiile în care întreaga 
economie se află în pragul 
colapsului. Nu contează că 
s-ar compromite, poate chiar 
definitiv, tot efortul, oricum 
sisific, de integrare europeană. 
Nu contează nici costurile 
enorme ale unor alegeri și nici 
alte multe implicații 
dezastruoase ale unei astfel de 
opțiuni. Alegeri să fie, ca noi 
să ne jucăm încă o dată cartea! 
Aceasta pare să fie deviza dlui 
Iliescu. Cu atât mai de mirare 
o asemenea înverșunare, cu 
cât domniei sale îi place să 
apară în ipostaza de fervent 
susținător al ideii de

O IDEE FIXĂ
reconciliere, de “uniune 
națională”, de “consens”. Ar 
fi fost de așteptat de aceea să 
vină în întâmpinarea actualului 
guvern, primul care are un 
program de reformă clar, cu 
termene concrete, a căror 
aplicare a și început-o opintit, 
în ciuda obstrucționărilor care 
vin din toate direcțiile din 
partea celor ce vor reformă 
doar în vorbe. Inclusiv din 
partea Parlamentului, ceea ce 
nu mai e de mirare de vreme 
ce, din datele stupefiante ale 
unui sondaj, aflăm că acolo 
57% din parlamentari sunt 
pentru intervenția statului în 
economie și numai' 39% 
agreează economia capita
listă, liberă. Acesta e forul 
legislativ pe care l-am votat 

noi înșine. Poate e adevărat 
atunci că fiecare neam își are 
guvernanții pe Care îi merită.

Ceea ce e și mai u.uilor e 
că din însuși sânul PNȚCD se 
aud voci care nu exclud 
posibilitatea unor alegeri an
ticipate. Nici pentru acestea 
nu contează dezastrul conse
cutiv, pentru că purtătorii lor 
sunt robii cbnvingerii absurde 
că PNȚCD ar fi capabil să 
câștige singur. Ceea ce, 
bineînțeles, este exclus, mai 
ales în condițiile actuale ale 
luptei intestine care nu poate 
fi disimulată în pofida tuturor 
încercărilor de cosmetizare a 
imaginii tot mai puțin 
seducătoare pe care partidul 
o are în ochii electoratului. Din 
fericire, cel puțin până acum,

dl Radu Vasile nu pare 
dispus a intra în rolul unui 
premier de tranziție, cu 
singura misiune de a pregăti 
alegerile anticipate. Nu e 
get .rf.inț“t>'!•»» - 
și. , ■ > v . tiv,
chiar cu prețul unor măsuri 
dure, să-și ducă programul 
la îndeplinire, împotriva 
opoziției confuze și 
demagogice a opoziției, 
împotriva celei primitiv- 
populiste a sindicatelor, a 
celei subtile, disimulată în 
tertipuri procedurale, a 
Parlamentului sau a altor 
grupuri obscure de interese. 
Dumnezeu să-i ție 
intransigența! Căci dacă i-o 
va ține și nu va ceda 
presiunilor din ce în ce mai 
mari, alegeri vom avea doar 
în anul 2000. Ceea ce poate 
să însemne salvarea.

Radu CIOBANII

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Județul 
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MAI RĂU DECÂT ATÂT NU NE POATE FI OARE?
Pe fondul crizei acute ce a 

pus stăpânire deplină pe 
întreaga economie românească 
sunt în desfășurare și se 
anunță în continuare o serie de 
revendicări sindicale, în prin
cipal având ca obiectiv 
pretenții de ordin salarial și mai 
puțin dorința de a face reformă 
în sectoarele de activitate care 
constituie adevărate găuri 
negre unde se duc cu nemiluita 
banii contribuabililor. După ce 
s-a realizat așa cum a simțit tot 
poporul contractul de 200 de 
zile, Iar mal marii puterii au 
spus că mal întâi trebuie să ne 
fie rău pentru ca apoi să ne fie 
bine, lată că din rău ne este tot 
mal rău, fără ca cineva să ne 
mal poată spune când ne va 
mai fi șl bine. Sintetizând 
situația economico-soclală

actuală a țării și a populației, dl 
Petre Roman, liderul PD, 
afirmă că „Eu cred că mal jos 
nu mai avem unde merge”. 
Este o constatare care ar trezi 
o oarecare rază de speranță în 
sufletul românilor, dar 
semnalele că lucrurile se vor 
opri aici și că se va produce 
vreo schimbare se găsesc, 
deocamdată, în ceață, lumina 
de la capătul tunelului premie
rului Radu Vasile văzându-se 
la fel ca șl cea de la tunelul 
predecesorului său, Victor 
Clorbea.

Pentru a Ieși din impas șl a 
ameliora cât de cât rata de risc 
a țării, care la ora actuală este 
la cele mal scăzute cote, ceea 
ce nu reprezintă nici un fel de 
atracție pentru capitalul șl 
Investitorii străini, dl Roman

consideră că esențiale sunt 
măsurile pentru Curățarea 
economiei de corupție, biro
crație și de blocaj. în ceasul al 
doisprezecelea, adică la 
momentul adevărului, nu este 
nevoie să fie căutate, deci, 
soluții magice, ci se cere să fie 
privită cu luciditate starea 
deplorabilă în care a fost dusă 
economia, pentru ca să fie 
curățată de toate relele șl 
neputințele ce o bântuie. 
Contrar unor așteptări opti
miste, asistăm cu seninătate și 
nepăsare cum se manipulează 
șpăgi grase până la nivelele 
superioare, cum privatizarea se 
face, puțină cât este, în folosul 
unor Investitori „strategici”, 
cum este cazul șl cu Beli 
Helicopters (contract pentru 
care ministrul finanțelor, dl

Dăianu, nu vrea să dea 
garanții guvernamentale, 
amenințând cu demisia), iar 
după fiecare turneu prin 
lume, în ciuda realităților 
evidente, suita prezidențială 
ne asigură că a îmbunătățit 
încă o dată imaginea externă 
a țării și ca urmare vor năvăli 
investitorii străini cu capitalul 
lor sănătos pe capul răbdă
torului român, scoțându-l, 
când nu se știe, din sărăcia 
ce se adâncește mereu!

în astfel de conjuncturi, 
când toată lumea ne iubește 
șl admiră cât de prost trăim 
dar nimeni nu ne dă nimic pe 
gratis șl nici nu prea ne vrea 
binele, rămâne să găsim 
singuri calea spre Ieșirea din 
tunelul tranziției.

Nicoiae TfRCOBy

Mitingul metaiurgiștiior hunedoreni
Caravana ,,METAROM" 

inițiată și organizată de Federația 
Națională Sindicală a lucrătorilor 
din metalurgia românească a 
■ajuns, miercuri 22 iulie a.c., în 
municipiul Hunedoara. Cu acest 
prilej, a avut loc, pe platoul din fața 
Casei de Cultură, un miting 
organizat de sindicatul „Side- 
rurgistul” din cadrul S.C. 
,,Siderurgica” S.A. Hunedoara. 
Participanții la miting purtau

românești, investiții pentru 
modernizarea întreprinderilor, 
desființarea monopolului marilor 
regii și acompanierea socială a 
restructurării. Pe cealaltă parte a 
fluturașilor erau înscrise 
sloganurile ,,Loc de muncă să 
muncim, nu șomaj ca să cerșim”, 
,,Un nivel de trai decent, nu doar 
pentru Parlament”, ,,Bani pentru 
modernizare, nu la hoți în 
buzunare”, ,,Loc de muncă

prăbușirea nivelului de viață al 
oamenilor știindu-se că municipiul 
de pe Cerna a trăit și trăiește pe 
seama topirii și prelucrării metalului.

Au mai luat cuvântul 
reprezentanți ai sindicatelor de la 
întreprinderile metalurgice din 
Târgoviște, Oțelu Roșu - de unde 
de fapt a pornit Caravana 
„METAROM” - Roman, Arad etc 
care au vorbit în aceeași termeni 
aspri cerând celor aflați la putere,

și dl Petru Vaidoș, președintele 
sindicatului „Siderurgistul" din 
cadrul S.C. „Siderurgica" S.A. 
La prima întrebare a ziarului 
nostru, președintele federației a 
răspuns că acțiunea intitulată 
Caravana „METAROM" a 
început la Oțelul Roșu, al doilea 
popas fiind la Hunedoara. 
Parcursul ei va mai cuprinde 
localitățile Alba lulia, Zalău, Ro
man, Târgoviște. Pe traseu vor

[ Caravanei „METAROM" a ajuns in municipiul de pe Cerna
pancarte pe care scria „Reformă 
egal șomaj", „Privatizare fără 
demolare stil CAP”, „încurajarea 
capitalului autohton" ș. a. De altfel, 
acesta a fost și este scopul 
Caravanei „METAROM" și anume 
de a sensibiliza puterea politică și 
guvernul pentru elaborarea unui 
program care să asigure 
continuitatea acestei ramuri de 
mare însemnătate pentru 
economia românească, pentru 
viața și existența metaiurgiștiior și 
familiilor lor. Au fost distribuiți 
participanțilorla miting fluturași pe 
care erau înscrise doleanțele 
metaiurgiștiior: locuri de muncă, un 
trai decent, protecția industriei

asigurat, nu șomajul compensat" 
șa.

Mitingul a fost deschis de dl 
Petru Vaidoș, președintele 
sindicatului „Siderurgistul” din 
cadrul S.C. „Siderurgica” S.A. 
Hunedoara care, în termeni foarte 
duri, a adus critici aspre la adresa 
celor ce conduc destinele țării și 
care și-au pus în gând să 
desființeze metalurgia românească 
propunăndu-și, de pildă, să facă 
din marele combinat de la 
Hunedoara o simplă întreprindere 
măruntă ceea ce ar duce la șomaj 
masiv, la desființarea unor meserii 
ce s-au transmis din tată-n fiu - 
oțelari, fumaliști, laminoriștiș.a., la

parlamentarilor și guvernului - un 
program'riguros care să asigure 
continuitatea metalurgiei românești 
aceasta fiind o ramură strategică a 
economiei în orice țară dezvoltată 
a lumii.

Pe parcursul rostirii alo
cuțiunilor celor ce au vorbit în fața 
mulțimii s-a strigat, în șuierul 
înfiorător al unei sirene „Hoții”, 
„Rușine”, „Unitate” ș.a. Am auzit 
strigăndu-se și „Jos țărăniștii!” dar 
numai de câteva ori.

După miting a urmat o 
conferința de presă, la întrebările 
ziariștilor răspunzând dnii Aurel 
Radu, președintele Federației 
Naționale Sindicale „METAROM”

avea loc discuții cu conducerile 
sindicatelor, cu membri de 
sindicat și vor fi organizate 
mitinguri. In 29 iulie va avea loc, 
la nivelul federației, analiza și 
stabilirea, concluziilor caravanei. 
La cea de a doua întrebare 
referitoare, la numărul par
ticipanțilorla miting s-a evitat un 
răspuns precis. S-a invocat 
canicula și un oarecare 
dezinteres al oamenilor față de 
activitatea sindicatelor. Noi 
apreciem că la manifestare au 
participat circa 2000 de oameni.

Traian BONDOR

Scrisoarea deschisă 
adresată salariaților 

SNCFR
Cu privire la greva de avertisment anunțată pentru vineri 24.07.1998 

și a grevei generale anunțată pentru data de 27.07.1998, ministrul 
transporturilor adresează salariaților SNCFR următoarea Scrisoare 
dșschisă:

1. Situația financiară a SNCFR nu permite acordarea nici unui spor 
salarial, fie el limitat și numai la indexări.

2. Salariați incorecți cu funcții de conducere din aparatul TESA al 
SNCFR și din regionale, care se opun procesului absolut necesar de 
restructurare și reorganizare a transportului feroviar din România,' au 
„răspândit" informația că ar exista resurse financiare pentru acordarea 
unei indexări de 8 la sută.

3. în realitate, veniturile realizate de SNCFR în acest an reprezintă 
doar 80 la sută față de cele planificate pentru a se putea acorda salariile 
actuale.

4. Vă informez că, în momentul de față, salariile dumneavoastră 
sunt asigurate atât din credite bancare, cât și pe seama pensionarilor, 
din neplata asigurărilor de sănătate, a datoriilor neachitate față de 
furnizorii căii ferate și față de bugetul de stat.

5. Apreciez că, deși situația le era bine cunoscută, cei care au lansat 
salariaților informația falsă că se pot acorda creșteri salariale, au intenția 
clară de a genera mișcări revendicative menite să blocheze procesul 
de restructurare și reorganizare pe baze comerciale a SNCFR.

6. Reorganizarea SNCFR este un proces inevitabil și reprezintă 
singura soluție pentru ca transportul feroviar să rămână important ca 
pondere în transporturile interne și internaționale iar dumneavoastră să 
aveți locuri de muncă sigure și salarii care să vă garanteze un trai 
decent.

7. în privința disponibilizărilor generale de reorganizare, deși vor fi 
consistente, vă asigur că vor fi făcute cu total discernământ. Salariaților 
căii ferate li se vor oferi soluții alternative de locuri de muncă sau 
compensări în bani, în acord cu opțiunile și interesele fiecăruia.

8. în calitate de ministru al transporturilor, cer salariaților SNCFR să 
nu se angreneze în acțiuni greviste ilegale care să facă și mai dificilă 
situația financiară a SNCFR. Astfel de acțiuni ar determina luarea de 
măsuri disciplinare care ar face inoperante măsurile de producție 
socială ce urmează a fi aplicate personalului disponibilizat.

9. în același timp atenționez salariații SNCFR că au doar calitatea 
de salariați și nu de proprietari ai celui mai important sistem de transport 
din România și ca atare, trebuie să se afle tot timpul la dispoziția 
populației.

10. Cu speranța că salariații SNCFR împreună cu Ministerul 
Transporturilor vor reuși să găsească cele mai bune soluții vă doresc 
tuturor sănătate.

Ministrul Transporturilor 
Traian BĂSESCU

--—.. . . .. - .... -

Aspecte din timpul desfășurării mitingului și 
conferinței de presă a metaiurgiștiior hunedoreni.

Foto: Traian MÂNU
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12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă săț-i mai spun! (r)
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12.05 Universul cunoașterii (do/r) 
13.00 Natacha (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 Simba - regele Leu (d.a) 18.35 
Katts și câinele (s, ep. 52) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 266) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 Baywatch 
(s, ep. 156) 21.50 Nimic sfânt (s, ep. 8) 
22.45 Jurnalul de noapte 23.00 Repriza 
a treia - emisiune de analiză a 
Campionatului Mondial de fotbal, Franța 
1998 0.00 Canary Wharf (s, ep. 175)

13.00 D-na King, agent secret (s/r) 
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,e p. 174) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 
Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât toate 
(mag. medical) 20.10 Natacha (s,e p. 
3) 22.00 Secrete îngropate (dramă 
SUA 1991)

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do) 10.25 Animal Show 
(s) 11.00 Kentucky Derby (f/r) 13.00 
Mileniul III (r) 14.00 Știrile amiezii 
14.10 Falsă identitate (s) 15.10 Dr. 
Bramwell, o femeie ambițioasă (s, 
ep. 1) 16.05 Văduva (s) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 116) 17.00 Golden 
Brâu și voie bună! Em. de 
divertisment, muzică și concursuri 
19.30 Dallas (s, ep. 52) 20.20 
Caracatița (s, seria I, ep. 3) 21.15 
Omul cu o mie de fețe (s) 23.00 Știri/ 
Sport 23.15 Nash Bridges (s, ep. 9)

10.00 Profeții despre trecut (r) 11.00 
Lumea filmului (r) 11.30 Fiica Oceanului (s) 
12.00 Profesiunea mea, cultura (r/p.l) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Profesiunea mea, 
cultura (r) 13.30 Colegiul Ridgemont (co. 
SUA 1982) 15.15 Walker, polițist texan (s) 
16.10 Nano (s, ep. 84) 17.00 Știrile PRO TV 

17.15 Tânăr și neliniștit (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 Idilă pentru o 
piatră prețioasă (f.a.SUA ’84) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 126) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Highlander (s, ep. 1)

10.00 Celebri și bogați (s/r) 11.00 In 
căutarea dreptății (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)
17.15 in căutarea dreptății (s) 18.00 

Celebri și bogați (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Misterele din 
New Orleans (s, ep. 31) 21.15 
Șantajul (s, ep. 7) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe
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9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 13.00 Natacha (s/r) 
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 Emisiune 
pentru persoane cu handicap (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.00 Camera 
ascunsă - farse cu vedete 17.30 în fla
grant 18.10 Simba-regele Leu (d.a) 18.35 
Katts și câinele (s, ep. 53) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 267) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.00 Dragostea unei blonde 
(co. neagră Cehoslovacia 1965) 22.35 
Ciclism turul Franței (rez. zilei) 22.45 
Jurnalul de noapte

8.25 Canary Wharf (s/r) 9.00 
Baywatch (s/r) 11.00 Comorile lumii 
(do/r) 11.30 Scena politică 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 13.00 Nimic sfânt (s/r) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Franceză 15.35 D.a. 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 175) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 
Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.10 
Dosarele istoriei (do) 20.10 Natacha 
(s, ep. 4) 22.00 Teatru TV prezintă: 
„Transfer de personalitate”

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 
14.10 Falsă identitate (s) 15.10 Dr. 
Bramwell, o femeie ambițioasă (s) 
16.05 Văduva (s) 17.00 Golden 
Brâu și voie bună! Em. de 
divertisment, muzică și concursuri 
18.00 Esmeralda (s, ep. 117) 19.30 
Dallas (s, ep. 53) 20.20 Sugar Hill 
(dramă SUA ’94) 23.00 Știri/Sport

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 High
lander (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 FM 
(dramă SUA 1978) 15.15 Walker, polițist 
texan (s, episodul 54) 16.10 Nano (s, ep. 
85) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (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. 5)21.15 
Chicago Hope (s, ep. 24) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 127) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.15 Highlander (s)

10.00 Celebri și bogați (s/r) 11.00 în 

căutarea dreptății (s/r)12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri 
13.15 Starea de veghe (talkshow/r) 
15.00 Știri 15.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu 
tine (s) 16.45 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.15 în căutarea dreptății (s) 

18.00 Celebri și bogați (s) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s) 20.15 Rivalii 
(do) 21.15 Șarpele și curcubeull (f, 
SUA. 1998) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe
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9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 16.30 
Tribuna partidelor parlamentare 17.00 
Camera ascunsă - farse cu vedete 
17.00 Medicina pentru toți 18.10 
Simba - regele Leu (d.a) 18.35 
Hollyoaks (s, ep. 92) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 268) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.30 Efecte secundare (s, 
ultimul ep.) 22.20 Ciclism turul Franței 
(rez. zilei) 22.45 Jurnalul de noapte 
23.00 Un secol de cinema (do) 23.50 
Cultura în lume

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 13.00 Natacha (s/r)
14.10 Perla Neagră (s/r) 16.00 
Conviețuiri 17.00 Camera ascunsă - 
farse cu vedete 17.30 Timpul Europei
18.10 Simba - regele Leu (d.a) 18.35 
Hollyoaks (s, ep. 93) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 269) 19.55 Doaro vorbă... 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială 
21.00 Destine în vremuri de război (s, 
ultimul episod) 22.00 Reflecții rutiere
22.10 Cu ochii’n 4 (anchetă) 22.50 
Jurnalul de noapte; Ciclism Turul Franței 
(rez. zilei) 23.00 Dintre sute de catarge...

7.00 Ferestre spre lume: Vasco da 
Gama; Tara Bârsei (do) 8.00 D.a. (r) 
8.25 Canary Wharf (s/r) 8.50 Un 
cântec pentru fiecare 9.00 
Teleenciclopedia (r) 11.00 Atletism: 
CM de juniori 12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 13.00 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (r) 14.00 Em. în limba 
maghiară 15.00 Slovacia - o 
economie prosperă 15.10 Limbi 
străine. Germană (s) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 176) 17.40 Tribuna 
partidelor ■ parlamentare 20.10 
Natacha (s, ep. 5) 21.00 Atletism: 
Concursul de la Paris (d)

8.25 Canary Wharf (s/r) 9.30 
Pelerinaje (r) 10.00 Un secol de 
cinema (r) 11.00 Atletism: CM de 
Juniori 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 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... 20.10 Natacha (s, 
ep. 6) 22.00 Pământul se rotește 
(dramă SUA 1990)

10.00 Planeta vie (do) 10.25 
Animal Show (s) 11.00 Sugar Hill 
(f/r) 12.40 Fără limită 13.25 Den
ver, ultimul dinozaur (d.a) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Falsă 
identitate (s) 15.10 Dr. Bramwell, 
o femeie ambițioasă (s) 16.05 
Văduva (s) 17.00 Golden Brâu și 
voie bună! Em. de divertisment, 
muzică și concursuri 18.00 
Esmeralda (s, ep. 118) 19.30 Dal
las (s, ep. 54) 20.20 Blazarea lui 
Gilbert Grape (co.SUA 1993) 
23.00 Știri/Sport

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Animal 
Show (s) 11.00 Blazarea lui Gilbert 
Grape (f/r) 12.40 Fără limită 12.55 
Prezentul simplu (r) 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 14.00 Știrile 
PRO TV 14.10 Falsă identitate (s) 
15.10 Dr. Bramwel, o femeie 
ambițioasă (s) 16.05. Văduva (s) 
17.00 Golden Brâu și voie bună! 
18.00 Esmeralda (s) 19.30 Dallas (s, 
ep. 55) 20.20 Twin Peaks (S, ep. 11) 
21.15 Cronici paranormale (s, ep. 
33) 23.00 Știri/Sport 23.15 Nash 
Bridges (s, ep. 12)

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 High
lander (s/r) 10.45 Seaquest (sr) 11.30 
Fiica oceanului (s) 12.00 Profesiunea 
mea, cultura (r.p./l) 12.55 Știrile PRO TV 
13.30 Vrăjitorul din Oz (f. muz. SUA 
1978) 15.15 Walker, polițist texan (s, ep. 
55) 16.10 Nano (s) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Fam. 
Bundy (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Spune-mi Anna (f. biogr. SUA 
1990) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 128) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.05 Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 High
lander (s/r) 10.45 Seaquest (s/r) 11.30 
Fiica oceanului (s) 12.00 Profesiunea mea, 
cultura (r.p./l) 12.55 Știrile PRO TV 13.30 
Fascinație ucigătoare (thriller SUA 
1994)15.15 Walker, polițist texan (s) 16.10 
Nano (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 18.00 Familia Bundy (s, ep. 
27) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 18.35 Familia Bundy (s, ep. 28) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Melrose Place (s, ep. 
86) 21.15 Nikita (s, ep. 21) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 129) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Highlander (s, ep. 4)

10.00 Celebri și bogați (s/r) 11.00 în 

căutarea dreptății (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) 17.15 în 

căutarea dreptății (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Un alt început (s, ep. 8)
21.15 Dragoste de mamă (dramă SUA. 
1995) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe

10.00 Celebri și bogați (s/r) 11.00 în 
căutarea dreptății (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) 17.15 în 
căutarea dreptății (s) 18.00 Celebri șj 
bogați.(s, ep. 153) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Contralovitura 
(s, ep. 12) 21.15 Jocul de-a spionii (f.a. 
SUA 1984) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe

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 Emisiune în limba 
germană 17.30 Mapamond 18.10 
Povești celebre (d.a) 18.35 Hollyoaks 
(s, ep. 94) 19.00 Sunset Beach fs, ep. 
270) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Elizabeth R (s, ep. 3) 
22.30 Atletism CM de Juniori; Ciclism 
Turul Franței (rez. zilei) 22.45 Jurnalul 
de noapte

7.00 Ferestre spre lume 9.00 Des
tine în vremuri de război (s/r) 10.00 
Dintre sute de catarge... (r) 11.00 
Atletism: CM de Juniori 11.30 Timpul 
Europei (r) 12.45 Sunset Beach (s/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, ep. 
177) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Universul 
cunoașterii 19.10 Arhive românești 
20.10 Natacha (s, ep. 7) 22.30 Pano
ramic Jazz 23.10 Familia Borgia (s, 
ep. 1)

10.00 Planeta vie- lupta pentru 
supraviețuire (do) 10.30 Animal 
Show (s) 11.00 Twin Peaks (s/r) 
12.00 Cronici paranormale (s/r) 
12.55 Controverse istorice (do/r) 
13.25 Denver, ultimul dinozaur (d.a) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 Falsă 
identitate (s) 15.10 Dr. Bramwell, o 
femeie ambițioasă (s) 16.05 Văduva 
(s) 17.00 Sălbăticie americană (do, 
p. I) 18.00 Esmeralda (s, ep. 120) 
19.30 Dallas (s, ep. 56) 20.20 
Navarro (s, ep. 8) 22.45 Știri/Sport 
23.00 Golden Brâu și voie bună... în 
concert! (d, de la Costinești)

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r)10.00 High
lander (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.ll)
13.30 Beverly Hills (s/r) 14.15 Melrose 
Place (s/r) 15.15 Walker, polițist texan (s) 
16.10 Nano (s) 17.00 Știrile PRO TV 
17.35 Urmărire generală 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 Ultima 
frontieră (s, ep. 5) 21.15 Coarda întinsă 
(thriller SUA 1984) 23.00 Știrile PRO TV 
23.25 Chestiunea zilei

10.00 Celebri și bogați (s/r) 11.00 în 

căutarea dreptății (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 
P1' ‘enu’ .ostru Jake (s) 17.15 în 

căutarea dreptății (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s, ep. 154) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Atingerea 
îngerilor (s, ep. 32) 21.15 Primii pași 
(dramă SUA 1984) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe
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7.00 Bună dimineața de la 
...Timișoara și București! 10.05 Viața 
ca în viață (s) 10.50 Familia Cordier: 
Cathy (f.p. Franța ’96) 13.30 Ecranul
14.30 Video magazin (div.) 16.10 
Povestirile lui Donald Rățoiul (d.a)
16.40 Istoria și atribuțiile ONU (do)
17.40 Justiție militară (s, ep. 22) 18.30 
Holiyoaks (s, ep. 95) 18.55 
Teleenciclopedia 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo
20.30 Cer întunecat (s, ep. 9) 21.25 
Cum vă place... în Hyde Park... 
Cișmigiu? (div.) 22.30 O femeie de 
neînlocuit (co. SUA ’57)

8.00 D.a. (r) 8.30 Comorile lumii (do) 
9.00 Atletism: CM de Juniori 10.30 
Documente culturale 11.30 TVR 
Timișoara 13.30 30 de minute cu Paul 
Goma (r) 14.00 Oppenheimer (s, 
ultimul ep.) 15.35 Regina celor 1000 
de ani (.d.a) 16.00 Veronica - Chipul 
iubirii (s) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
178) 17.40 Elveția - Țara
referendumurilor 18.20 Planeta cine
ma 19.10 Istorie, memorie, recuperare 
(II) 19.40 Teatrul Național de 
Televiziune prezintă: Tacke, lanke și 
Cadâr 22.30 în plină acțiune (s/r) 

23.30 Conviețuiri

9.00 O echipă fantastică (d.a) 
9.30 Noile aventuri cu Flash Gor
don (d.a) 10.05 Bananaman 
(d.a) 10.15 Alertă pe plajă (s) 
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. 7) 17.15 Spitalul 
Universitar (s, ep. 7) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 121) 19.00 
Observator 20.00 Urmărirea 
(dramă SUA ’85) 21.30 A treia 
planetă de la Soare (s) 22.00 
Schimbul de noapte: pariul cu in
somnia

9.00 Ciberkid (s) 9.30 Castele de 
gheață (dramă SUA 1978) 11.00 
Gillette - lumea sportului 12.00 Heights 
(s, ep. 8) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 O 
căsnicie perfectă (s, ep. 35) 13.30 
Generația PRO 14.30 Echipa mobilă 
14.45 Hercule (s) 16.00 Fotbal Craiova 
-Steaua (d) 18.00 Conan (s) 18.45 Te 
uiți și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Millennium (s, ep. 45) 21.00 
Thelma și Louise (thriller SUA 1991) 
23.20 Știrile PRO TV 23.25 Știrile spor
tive 23.35 NYPD BLUE (s, ep. 44) 0.20 
Hoțul (f.a.SUA 1981)

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 Automobilism 14.00 
Marile aventuri ale sec. XX (do) 15.00 
Cascadoarea (f.a. Hong Kong ’97) 
18.00 911: Apei de urgență (s) 19.00 
Știri 19.45 Chicago Joe și 
dansatoarea (thriller SUA 1989) 
22.00 Centennial (s) 23.00 Știri
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8.30 Lumină din lumină 9.05 Colț alb; 
Degețica (d.a)10.45 Biserica satului
11.00  Viața satului14.30 Video- 
Magazin 16.20 Aladdin (d.a) 16.50 Na
tional Geographic; un alt fel de gorilă 
(do) 17.40 StarTrek-Deep Space Nine 
(s, ep. 68): ,.Exploratorii" 18.30 
Hollyoaks (s, ep. 96) 19.40 Duminica 
sportivă 19.55 Doaro vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo 21.00 Da, te 
iubesc! (f. Italia 1991, p. I) 23.00 D-na 
King, agent secret (s) 23.35 Atletism: 
CM de Juniori; Ciclism: Turul Franței 
(rez.)

7.00 Cer întunecat (s/r) 8.00 
Regina celor 1000 de ani (r) 8.30 
Natură și civilizație (do) 9.00 
Atletism (CM de juniori) 9.30 

Filmele săptămânii 10.35 
Cinematograful vremii noastre
11.30 TVR lași 13.30 Creanga de 
aur 14.00 Darabane de foc (s, ep. 
1) 14.45 Vitrina personajelor de 
operă 15.35 Regina celor 1000 de 
ani (d.a) 16.00 Veronica - Chipul 
iubirii (s) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
179) 19.00 în plină acțiune (s) 20.00 

Ultimul tren 21.00 Mag. sportiv

7.00 Știri/Sport 8.15 Controverse 
istorice (do/r) 8.45 Spirit și credință 
9.15 Animal Show (s) 9.45 
Bananaman (d.a) 9.50 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 10.15 
Bananaman (d.a) 10.20 Mighty Max 
(d.a) 11.00 Poveștile prietenilor mei 
12.00 Prezentul simplu 12.30 
Descoperiri - Jaguar (do) 14.00 
Duminica în familie (mag.) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 122) 19.30 Sparks 
(s, ep. 45) 20.00 Clubul femeilor (co. 
SUA ’95) 21.45 Păstrează visul (s' 
ep. 4) 22.45 Sandra, prințesa rebelă 
(s) 23.35 Dragoste, minciuni și 
cântece de leagăn (dramă SUA ’93)

8.30 Conan, aventurierul (d.a) 9.00 
Mowgli (s, ep. 9) 9.30 Super Abraca
dabra 11.00 Doctor în Alaska (s, ep. 72) 
12.00 Profeții despre trecut 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 O căsnicie perfectă (s, 
ep. 36) 13.30 Chestiunea zilei 14.10 Al 
șaptelea cer (s) 15.00 Auto Marele 
Premiu de Formula 1 al Germaniei (d) 
17.00 Lumea filmului (mag.) 18.00 
Beverly Hills (s, ep. 133) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Soți și soții (co. SUA 
1992) 22.00 Cybill (s, ep. 25) 22.30 
Știrile PRO TV 22.35 Știrile sportive 
22.45 Brigada 132 (s, ep. 11) 23.30 
Procesul etapei

7.00 Elefănțelul (s)7.30 Lumea lui Eric 
(s) 8.00 A doua famine (do) 8.30 
Căutătorii de aur (s) 9.00 Echipa de 
fotbal (d.a) 9.30 Aventurile lui Rocko 
(d.a) 10.00 Un cuplu irezistibil (d.a)
10.30 1999 (s) 11.30 Duminică la 
prânz (talkshow) 14.00 Lumea lui 
Dave (s) 14.30 Vedetele dragostei 
(do) 16.00 Videofashion (s) 16.30 în 

numele iubirii (do) 17.00 Un alt început 
(s/r) 18.00 Atingerea îngerilor (s/r) 
19.00 Știri 19.45 Toată noaptea (co. 
SUA 1981) 21.30 Călătorii în lumi 
paralele (s)22.30 Nimeni nu e perfect 
(s) 23.00 Știri
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A ÎNCEPUT RECONSTRUCȚIA
JANDARMERIEI
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în primul semestru al acestui 
an, activitatea de pregătire a 
cadrelor și salariaților civili din 
cadrul Unității Militare 0812 Orăștie 
s-a desfășurat în conformitate cu 
ordinele și instrucțiunile în vigoare, 
care reglementează activitatea de 
perfecționare a personalului 
Ministerului de Interne. Intr-o 
recentă întâlnire cu ziariștii, dl. col. 
Octavian Stratulat, comandantul 
unității, preciza că planul pregătirii 
militare, fizice și de specialitate 
s-a realizat integral, pentru acest 
semestru, cu toate cele patru grupe 
de pregătire care au fost organizate 
la nivelul unității. Pe parcursul 
acestui semestru a existat o 
preocupare constantă pentru 
identificarea de noi surse 
bibliografice, precum și pentru 
introducerea în pregătire a 
ordinelor, instrucțiunilor și a 
literaturii de specialitate editată în 
această perioadă.

Cu ocazia verificărilor s-a 
urmărit nivelul cunoștințelor militare 
și de specialitate din tematica 
parcursă, modul de lucru în luarea 
unor horărâri pe schemă, 
deprinderile cadrelor în executarea 
tragerilor cu armamentul din 
dotare, precum și atitudinile și 
rezistența la pregătirea fizică, pe 
grupe de vârstă, conform 
baremelor prevăzute. De remarcat 
că aprecierea generală la Centrul 
de Instrucție Jandarmi Orăștie pe 
semestrul I -1998 este foarte bună.

Privind pregătirea prin 
învățământul superior, din unitate 
participă la această formă de 
pregătire 4 ofițeri și 3 subofițeri, 
aflăndu-se în ani diferiți de 
învățământ, dintre care unul 
urmează să-și susțină examenul de 
licență.

Unitatea a încorporat în martie 
a.c. aproximativ 300 militari, din 
care au fost verificați 272 și 30 elevi 
ai școlii de gradați. Rezultatele 
obținute cu ocazia verificărilor 
militarilor în termen au fost foarte 
bune, calificativul general pe

Centru de Instrucție fiind foarte 
bun._

în ceea ce privește recenta 
Lege a jandarmeriei, promulgată 
de președintele Emil Constan- 
tinescu, se consideră că recon
strucția instituției jandarmeriei 
trebuie să vizeze atingerea, spre
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finele anilor 2010, a cel puțin două 
obiective clar conturate încă de pe 
acum: un raport optim între 
structurile de comandă, cele de 
execuție și de asigurare în plan 
central și teritorial precum și un 
raport echilibrat între structurile 
profesionalizate și cele ce cuprind, 
jandarmi în termen, în procente 
corespunzătoare structurilor 
similare existente in spațiul Uniunii 
Europene.

în mod obligatoriu, procesul de 
reorganizare a Jandarmeriei 
Române trebuie fundamentat pe 
accepțiunea potrivit căreia această 
instituție militară specializată a 
statului de drept prestează, pe bază 
de jurământ militar, servicii sub 
autoritatea legii, contribuind, în 
limitele competenței conferite, 
alături de alte instituții abilitate, la 
înfăptuirea actului de justiție în 
societatea românească.

Structura organizatorică trebuie 
să asigure Jandarmeriei Române o 
funcționalitate crescândă, gestio
narea eficientă a vulnerabilităților, 
riscurilor și amenințărilor la adresa 
ordinii publice și o colaborare mai 
strânsă cu organele puterii și 
administrației publice locale în 
asigurarea respectării normelor de 
ordine publică și implicit asigurarea 
stabilității interne a țării.

Prin urmare, calitatea 
serviciului Jandarmeriei presupune: 
reevaluarea fondului de cadre sub

incidența unor criterii strict 
profesionale și morale, 
degrevarea de servituți 
degradante și protejarea de orice 
imixtiuni care pot deturna statutul 
său legal. De asemenea, aparatul 
Jandarmeriei trebuie întărit nu
meric, calitativ și tehnico-material 
la nivelul impus de necesitățile 
stăpânirii situației operative, fiind 
necesar ca prestația acesteia să 
fie transparentă în limite dispuse 
de lege. Este nevoie apoi ca 
structurile organizatorice ale 
Jandarmeriei să fie corelate per
manent cu necesitățile 
funcționalității eficiente în câmpul 
operațional. Nu în ultimul rând, 
este necesară o nouă abordare a 
protecției sociale a jandarmilor, 
știut fiind faptul că militarii 
acționează cu un preț infinit mai 
mare, atunci când politicienii și- 
au epuizat mijloacele.

Intr-o lume în care prin
cipalele caracteristici sunt 
fluiditatea și instabilitatea 
direcțiilor de evoluție, aderarea 
din rațiuni de securitate la un 
sistem de integrare europeană nu 
trebuie sub nici o formă să 
conducă la o abordare naivă a 
problematicii ordinii publice ori la 
slăbirea capacității proprii de a o 
asigura și menține. In același 
timp, acest sistem creează 
obligații în spațiul comunitar, 
inclusiv pentru Jandarmeria 
Română.

în acest sens, se poate 
aprecia că se impune crearea de 
structuri specializate la nivel plu
ton - companie, cu logistică 
adecvată, constituite din ofițeri și 
subofițeri care, la cererea 
Președintelui și cu aprobarea 
Parlamentului, să fie în măsură 
ca, împreună cu structuri similare 
din spațiul european, să 
îndeplinească misiuni comune de 
instruire, asistență și cooperare în 
domeniul ordinii publice și al 
acțiunilor umanitare.

Valentin NEAGU
________________ ____________ /

'Domnul
Sandu

Sunt văzute zilnic două 
vaci păscând în spațiul din 
spatele stației PECO din 
cartierul Viile Noi. De obicei 
stă lângă ele un om între două 
vârste. într-o zi l-am abordat:

- Ale cui sunt vacile?
- Ale mele. Ale cui să fie?
- Dau lapte?
- Dau amândouă. Dau bine.
- Și ce faceți cu laptele?
- îl vând. Am abonați vechi 

și mai noi care vin după lapte.
L-am întrebat pe interlocu

tor cum se numește. A zis că 
n-are importanță treaba asta.

\jn final a spus:

- Scrieți Sandu din Viilbe 
Noi. Așa mă știe lumea.

Cu gândul lia 
oameni

Dl Puiu Mardan a deschiis 
în satul Cârnești aparținător 
comunei Totești un magazin 
particular unde vinde ta'tăl 
dumnealui Nonu Mardain. 
Magazinul este tot timpul 
bine aprovizionat și se 
bucură de căutare întrucât 
aplică un adaos comercial 
mic, între 15-30 la sută. Ne 
spunea dlNonu:

- Am înțeles că a aplica 
adaos mare înseamnă vânzare 
lentă. Și apoi ne gândim ș i la

Dar cu calul ce-ai avut de l-ai adus pe zona verde..
Foto: Traian MAN'U

oamenii din sat care au banî\ 
puțini.

Gaz metan 
la Sarmi 
A fost adoptată Hotă

rârea Guvernului cu privire la 
introducerea gazului metan 
în comuna Sarmizegetusa. 
Documentația necesară este 
întocmită, toate aprobările s- 
au obținut. Pentru acest an 
au fost alocați de la buget 
400 milioane de lei. 
Oficialitățile comunei ne-au 
spus că lucrarea va începe în 
această vară.

Traian BONDOR

PRIMĂRIA 
COMUNEI 

ZAM 
solicită depunere 

de oferte de preț 
pentru lucrări de 
reparații curente la 
Școala generală Zam, 
Primărie și pentru 
achiziții de bunuri.

Termen de depu
nere a ofertelor 5 au
gust 1998. Relații la 
tel. 631265.

Direcția Generală de Muncă și Protecție Socială 
a județului Hunedoara 

cu sediul in Deva, Piața Unirii, nr. S,
organizează în data de 10.08.1998, ora 9.00. COHCUrspentru 

ocuparea următoarelor posturi vacante:
- un post șef corp control contribuții de asigurări sociale și 

fond șomaj, la Deva. Condiții de ocupare: studii superioare și o 
vechime în specialitate de 5 ani;

■ un post de jurisconsult la Oficiul de pensii Deva. Condiții de 
ocupare: studii superioare de specialitate;

- uni post de economist la Oficiul pensii Petroșani. Condiții de 
ocupare: studii superioare de specialitate;

■ un post de inspector de specialitate la Oficiul de asigurări 
sociale Deva. Condiții de ocupare: studii superioare;

- două posturi de medic expert medicina muncii și recuperarea 
capacității de muncă. Unul la Brad și unul la Deva.

MANAGERUL SC FARM REMEDIA SA DEVA
convoacă Adunarea Generat'd Extraordinara a 

Acționarilor !a data de 6 august 1998, ora 9,00, la 
sediul societății din Deva, strada Dorobanților, nr. 43, 
jud. Hunedoara, pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor la sfârșitul .zilei de 30 iunie 1997 
cu următoarea ordine de zi.

1. Modificarea statutului societății în ceea ce privește 
administrarea acesteia.

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
3. Diverse.
în cazul în care prima aduna re nu este statutară, 

următoarea Adunare Genercr/ă Extraordinară a 
Acționarilor se va ține la data de 7 august 1998, în 
același loc și la aceeași oră.

BANKCOOP S.A. AGENȚIA ORĂȘTIE
scoate la licitație, prin executor judecătoresc, pentru data de 27.07.1998, ora 10,00, 

următoarele:
1. Casă, curte - Orăștie, str. Pricazului, nr. 30

Preț de pornire 120000000 lei.
2. Restaurant “Pati Bar Paradis” - Orăștie, str. Pricazului, nr. 30

Preț de pornire 150.000.000 lei.
3. Camion IFA 7 to, remorcă 7,5 to - Orăștie, str. Pricazului, nr. 30

Preț de pornire 35.000.000 lei
i 4. Cap tractor BABA, dubă izotermă 22 to - Orăștie, str. Pricazului, nr. 30

Preț de pornire 25.000.000 lei.
' 5. Hala sortare + alte imobile - SCPP Geoagiu

Preț de pornire 420.779.000 lei.
6. Cantină - SCPP Geoagiu

Preț de pornire 275.675.000 lei.
7. Sediul SCPP Geoagiu

Preț de pornire 954.746.000 lei.
8. Dacia 1310 -preț de pornire 11.000.000 lei.
9. Mobilier bar- preț de pornire 1.500.000 lei.
Informații suplimentare la Bankcoop SA Orăștie, tel. 247565 și 247456, sau la Judecătoria

le. Biroul executorului

CONSILIUL 
LOCAL AL 

MUNICIPIULUI 
BRAD

Organizează licitație publică în 

vederea vânzării activelor 

rămase de la CAP - urile Brad și 

Mesteacăn.

Documentația pentru licitație 

poate fi cumpărată de la Biroul 

tehnic al Primăriei municipiului 

Brad - camera 23, având 

valoarea de 30000 lei.

Licitația va avea loc în ziua de 

12 august 1998, ora 9,00, la 

sediul Primăriei municipiului 

Brad și se va repeta săptămânal 

în fiecare zi de miercuri până la 

vânzarea tuturor activelor.

inspectoratul de 
Sănătate Publică 

al Județului 
Hunedoara - Dei/a

organizează în data de 
18.08.1998 CO/TCl/rSpentru 
ocuparea următoarelor 
posturi:

- un post de asistent igienă 
la Compartimentul Igiena 
Mediului Deva;

- un post îngrijitoare la 
Compartimentul Exterior 
Brad.

Dosarele de înscriere se 
depun la ISP Deva, până în 
dciita de 14.08.1998, ora 
12,00.
Informații suplimentare la 

^telefon 225927.___________
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Sărăcia obligă acum hunedorenii să 
se "lepede" de apa caldă

Un fenomen ce relevă încă o 
dată, dacă mai era nevoie, adân
cirea sărăciei, se face simțit, în 
prezent, la Hunedoara. Locatarii 
arondați Asociației de Locatari nr. 
6 din municipiu cer o reducere a 
programului de apă caldă de la 16 
la 8 ore pe zi. Motivul invocat este 
lipsa banilor pentru achitarea 
acestui serviciu.

în legătură cu implicațiile 
pe care le poate avea acest fe
nomen am cerut o părere dlui 
ec. Remus Mariș, primarul Hu
nedoarei.

REP.: D-le primar, ce în
seamnă din punct de vedere al 
instalațiilor termice diminuarea la 
jumătate a furnizării de apă cal
dă în blocurile de locuințe aron
date Asociației nr. § ?

R.M.: Datorită faptului că 
respectivele blocuri sunt inte

f
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începând cu 1 mai 1998, la parterul unui bloc din strada ||
G. Enescu funcționează un cabinet medical privat "Oti-San". ■ ■ 
Sunt oferite aici consultații de medicină generală și ecografie !! 
țdr. Otilia David). Alți trei medici specialiști acordă de două ori I • 
pe săptămână asistență medicală, respectiv medicină in- II 

| ternă și diabetologie - dr Otilia Florincaș, dermatologie dr. || 
| Natalia Florea, pediatrie dr. Schmidt Alfred. Tot aici se face 11 
. fizioterapie cu lumină polarizată (bioptron). . ?

Noul cabinet oferă condiții optime de consultație, fiind ” 
I modern amenajat, mobilat și dotat corespunzător cull 
| aparatură de investigație. |
\'

Impozitul pe terenuri ocupate 
de clădiri și închiriate de persoane 
fizice va fi plătit în funcție de zona 
in care sunt încadrate aceste tere- 
nun. Două hotărâri ale Consiliului 
local al municipiului Hunedoara 
(nr.44 și 45/1998) prevăd "înca
drarea terenurilor de pe raza ad- 
ministrativ-teritorială a municipiului 
Hunedoara, ocupate de clădiri și 
alte construcții" și, respectiv, "sta
bilirea, în funcție de zona de înca
drare, a nivelurilor valorilor minime, 
pentru veniturile realizate prin în- 

ichirierea sau subînchirierea de 
spații și terenuri, de către persoa
nele fizice, în vederea impozitării".

I S-au stabilit astfel patru zo
ne, după cum urmează:

- zona A - piețele: Florilor, 
Gării, lancu de Hunedoara, Li
bertății, 1 Decembrie; bulevar
dele: Corvin, Dada, Libertății, Re- 
publicii, Rusca; străzile: I.Crean

grate într-un sistem de termo- 
ficare mai amplu în conexiune cu 
alte cvartaluri, alimentate toate de 
la patru puncte termice, face ca 
diminuarea programului de apă 
caldă să afecteze aproape în
treaga zonă a orașului de jos. Și 
eu sunt aproape sigur că există 
persoane care vor să aibă, în

r
Antrenați, în epocă, să trăiască în frig 

și întuneric
continuare, apă caldă toată ziua. 
Mai este un aspect legat de 
această problemă. Consumul de 
apă caldă nu este direct propor
țional cu timpul în care acest ser
viciu este asigurat. Debitul de apă 
caldă depinde, în primul rând, de 
intensitatea consumului și cei care 

La o farmacie... i
Mica rubricuță de la sfârșit de săptămână - "Farmacii de serviciu" I 

și-a început apariția în coloanele ziarului nostru de câțiva ani buni, la | 
sugestia cititorilor. Se menține tocmai pentru că informația pe care o ■ 
conține este de interes. Deoarece nu eram în posesia unor adrese ' 
exacte ale farmaciilor din Hunedoara, am sunat recent la una dintre ele I 

pentru a ne informa. Am fost apostrofați în felul următor: "Cine vă dă | 
dumneavoastră asemenea programări pe un an? Ne creați greutăți . 
pentru că nu se poate respecta, avem discuții cu oamenii..." l-am spus 1 
dnei de la capătul firului de unde avem programarea, explicându-i că | 

este în interesul cetățeanului, care oricând poate avea nevoie de un i 
calmant, să știe ce farmacie îi oferă servicii în zilele de sâmbătă și ! 
duminică, când celelalte sunt închise. " ‘ 1

Dumneavoastră ce spuneți, stimați cititori din Hunedoara? Să | 
renunțăm a vă informa pentru că le este greu unora să respecte ■ 
programarea? •

IHJPĂ ZONĂ, AS A SI TAXA...
z 9 9

gă, 22 Decembrie, G.Enescu, Gră
dinilor, A.lancu, Poștei, M.Viteazu 
ș.a.

-zona B - piața Eliberării; bule
vardele 1848, Traian; străzile: 
Gh.Barițiu, N.Bălcescu, Bicaz, Bu- 
cegi, I.L.Caragiale ș.a.; aleile: Cio
cârliei, Mierlei, C.Porumbescu ș.a.

- zona C - bdul Decebai; stră
zile: V.Babeș, Chizid, Eliberării, 
Muntenia, Transilvania ș.a.; aleile: 
Chizid, Crinilor, Constructorilor, 
Viitorului ș.a.

- zona D - piața Unirii; străzile: 
Eroilor, Ghioceilor, Zambilelor, Mu
reșului ș.a.;intrările Lanului, Spi
cului

Valorile minime ale veniturilor 
amintite depind, așadar, de zona 
de încadrare, precum și de desti
națiile spațiilor:

• spații cu destinația de lo
cuințe: zona A - chiria pe apar- 
tament/metru pătrat (m.p.)/lună: 

solicită diminuarea programului 
vor avea surpriza să constate o 
păstrare a cheltuielilor între aceiași 
parametri.

REP.: La cât se ridică în pre
zent cheltuielile cu apa caldă per 
persoană ?

R.M.: Serviciul de apă caldă 
costă 35.000 de lei/persoană/lună.

Această sumă s-a obținut funcție 
de datele înscrise în cărțile de imo
bil. Recent am dat să se facă o veri
ficare a numărului de persoane 
arondate Asociației de locatari nr. 6. 
S-a ajuns la concluzia că numărul 
locatarilor este de 1100, în timp ce 
numărul persoanelor raportate

3000 lei, zona B - 2500 lei, zona 
C - 2000 lei, zona D - 1500 lei.

• spații cu destinația "sedii 
de firme": zona A - chiria/m.p./lună: 
10 000 lei, zona B - 8000 lei, zona 
C - 6000 lei, zona D - 4000 lei.

• spații comerciale - depo
zite en-gros: zona A - 10 000 lei, 
zona B - 8500 lei, zona C - 6000 
lei, zona D - 4000 lei; produse 
alimentare și nealimentare: zona A
- 10 000 lei, zona B - 8000 lei, 
zona C - 6000 lei, zona D - 4000 
lei; alimentație publică și jocuri de 
noroc: zona A - 20 000 lei, zona B
- 18 000 lei, zona C - 16 000 lei, 
zona D - 14 000 lei.

• terenuri pentru realizări 
de construcții - construire de locu
ințe: zona A - 4000 lei, zona B - 
3000 lei, zona C - 2000 lei, zona 
D - 1000 lei; construcții cu altă 
destinație de locuințe: zona A -10 
000 lei, zona B - 8500 lei, zona C - 

este de doar 840. Apare o dife
rență de 260 de persoane care în 
evidențe nu există. Din această 
perspectivă ne putem gândi că 
prețul apei calde per persoană ar 
fi mai mic decât cel calculat.

REP.: Ce efecte ar avea 
reducerea programului de apă 
caldă pentru R.A.I.L. ?

R.M.: S-ar strica un echilibru 
câștigat cu greu. Dimensionare^ 
personalului regiei s-a făcut pen
tru un program de apă caldă de 
16 ore. Reducerea acestuia la 8 
ore înseamnă disponibilizarea a 
40 de angajați R.A.I.L. Pe de altă 
parte programul de opt ore 
transformă această prestație a 
regiei într-o activitate cu pierderi. 
Problema, după cum vedeți nu 
este simplă, și căutăm în prezent 
o rezolvare pare să afecteze cât 
mai puțin părțile.

6500 lei, zona D - 4500 lei.
• închirierea de terenuri 

pentru construirea de garaje - 
persoane fizice: zona A - 2000 
lei, zona B - 1500 lei, zona C - 
1300 lei, zona D - 1100 lei; per
soane juridice: zona A - 4000 
lei, zona B - 3400 lei, zona C - 
2800 lei, zona D - 2200 lei.

• închiriere sau subînchi- 
riere de garaje - persoane fi
zice: zona A - 4280 lei, zona B - 
3580 lei, zona C - 2800 lei, zona 
D - 2100 lei; persoane juridice: 
zona A - 6400 lei, zona B - 5300 
lei, zona C - 4200 lei, zona D - 
3100 lei.

Articolul 2 al hotărârii pre
cizează că pentru veniturile a- 
nuale realizate conform preve
derilor art.1 (prezentat anterior) 
se aplică o cotă de impozitare 
de 15 la sută; plata impozitului 
se va face trimestrial.

Bugetul RAIL aprobat
Bugetul de venituri și chel

tuieli pe anul 1998 al Regiei Au
tonome de Interes Local Hune
doara a constituit unul dintre 
punctele ordinii de zi din cadrul 
ultimei ședințe a Consiliului local.

Așa cum a fost el aprobat și 
adoptat, diferența dintre veni
turile și cheltuielile totale esti
mate este în jurul unui miliard de 
lei (mai exact 90 de milioane, 
scăzând și impozitul pe profit).

Dar iată ce spun cifrele: 54, 
071 miliarde de lei reprezintă 
veniturile totale (însumând veni
turile din exploatare, financiare 
și excepționale), în timp ce suma 
prevăzută pentru cheltuieli se 
ridică la 53, 926 miliarde de lei, 
din care cheltuielile materiale, 
spre exemplu, înseamnă 24,47 

Hunedoara se primenește. Dorin Pascu din cadrul serviciului de 
gospodărire comunală (DADP) Hunedoara pregătind băncile de 

la teatru pentru un nou sezon.
Foto: Traian MÂNU

miliarde. Pentru cei dornici de 
amănunte (nu atât de picante pe 
cât și-ar dori, probabil)', salariul 
mediu brut al unui angajat al 
RAIL pe luna decembrie a anului 
trecut a fost 1 088 580 de lei; 
fondului de salarii pe acest an 
(pentru cei 935 de angajați, con
form contractului de manage
ment) le-au fost rezervate 
15,939 miliarde, cheltuielile de 
personal totalizând 20,90 mili
arde de lei.

Așa arată bugetul pe acest 
an al RAIL Hunedoara; dar cum 
cercul vicios al datoriilor (aso
ciații de locatari și diverse insti
tuții - RAIL - ROMGAZ etc) con
tinuă să fie "la ordinea zilei", n- 
ar fi exclus ca sumele mențio
nate să sufere modificări...

Modificări legislative Demni obținerea de autorizații de funcționare din partea primăriei
Recent Primăria Hunedoara, 

aliniindu-se fluctuațiilor legis
lative ce se manifestă tot mai 
supărător pentru mediul econo
mic autohton, a operat unele 
modificări privind documentele 
necesare pentru autorizarea 
nunctelor de lucru ale agenților 
economici pe raza Hunedoarei. 
Din cele declarate de dna ing. 
Liana Neghină, șef Comparti
ment Privatizare din cadrul pri
măriei, a reieșit că s-a mers pe 
minimum în schimbarea docu
mentației, pentru a nu dezorienta 
operatorii economici ce solicită 
autorizații de funcționare. înscri
surile eliberate până acum ră
mân valabile. Din păcate un nu
măr extrem de mare de între
prinzători "uită" să-și reînno
iască autorizațiile în fiecare an. 

în urma controalelor efectuate de 

inspectorii primăriei în primul 
semestru din acest an s-au eli
berat 481 de autorizații de func
ționare. Doar 11 din acestea au 
fost acordate pentru activități de 
producție. Această activitate, ce 
se relevă a fi principala furnizoa
re de locuri de muncă în econo
mie, rămâne și pe mai departe ex
trem de slab reprezentată.

Prezentăm în continuare câ
teva din obiectele de activitate 
care solicită autorizare împreună 
cu actele necesare pentru obți
nerea înscrisului:

I. Comerț stradal Terase 
sezoniere- 1. Cerere tip la care se 
anexează în xerocopii: 2. Certificat 
de înmatriculare la Camera de Co
merț; 3. Certificat de înmatriculare la 
Direcția Finanțelor Publice sau Sta

tut; 4. Autorizație la Decretul Lege 
nr. 54/ 1990, dacă e cazul; 5. Cod 
fiscal; 6. Autorizație sanitară; 7. 
Autorizație sanitar-veterinară, dacă 
e cazul; 8. Autorizație de mediu, 
dacă e cazul; 9. Contract închiriere 
teren; 10. Fotografia terasei; 11. 
Taxă firmă; 12. Dovada achitării 
impozitelor; 13. Dosar pentru biblio
raft neînscripționat.

II. Comerț stradal Tonete- 
analog Terase sezoniere, mai pu
țin Autorizația de mediu.

III. Transport rutier public 
de persoane prin servicii regu
late- 1. Cerere tip la care se ane
xează în xerocopii: 2. Certificat de 
înmatriculare la Camera de Comerț;
3. Certificat de înmatriculare la Di
recția Finanțelor Publice sau Statut;
4. Autorizație la Decretul Lege nr. 54/ 
1990, dacă e cazul; 5. Cod fiscal; 6. 

Licență de transport; 7. Licență de 
execuție pentru vehicul; 8. Licență 
pentru traseu; 9. Traseu ales prin 
Hotărârea Consiliului local; 10. Docu
mentul care să ateste gararea vehi
culului; 11. Taxă firmă; 12. Dovada 
achitării impozitelor; 13. Dosar pentru 
biblioraft neînscripționat(pentru viza 
autorizației sunt necesare docu
mentele menționate la punctele 1,11, 
12 și alte documente care și-au pier
dut valabilitatea).

IV. Producție și stații de 
distribuție combustibili- 1. Cere
re tip la care se anexează în xero
copii: 2. Certificat de înmatriculare la 
Camera de Comerț; 3. Certificat de 
înmatriculare la Direcția Finanțelor 
Publice sau Statut; 4. Autorizație la 
Decretul Lege nr. 54/1990, dacă e 
cazul; 5. Cod fiscal; 6. Dovadă spa
țiu; 7. Autorizație sanitară; 8. Auto

rizație sanitar-veterinară, dacă e 
cazul; 9. Autorizație P.S.I.; 10. Auto
rizație Protecția muncii; 11. Autori
zație de mediu; 12. Taxă firmă; 13. 
Dovada achitării impozitelor; 14. 
Dosar pentru biblioraft neinscrip
ționat (pentru viza anuală a autori
zației sunt necesare documentele 
menționate la punctele 1,7,12 și 13).

V. Alimentație publică- 1. 
Cerere tip la care se anexează în 
xerocopii: 2. Certificat de înmatri
culare la Camera de Comerț; 3. Certi
ficat de înmatriculare la Direcția 
Finanțelor Publice sau Statut; 4. Auto- 
rizațieîa Decretul Lege nr. 54/1990, 
dacă e cazul; 5. Cod fiscal; 6. Do
vadă spațiu; 7. Autorizație sanitară; 8. 
Autorizație sanitar-veterinară, dacă 
e cazul; 9. Autorizație protecția 
muncii, dacă e cazul; 10. Autorizație 
P.S.I.; 11. Autorizație de mediu; 12. 

Certificat de clasificare; 13. Taxă 
firmă; 14. Dovada achitării impo
zitelor; 15. Dosar pentru biblioraft 
neinscripționatțpentru viza anuală 
a autorizației sunt necesare docu
mentele menționate la punctele 1, 
7,13 și 14).

VI. Comerț cu ridicata- 
analog cu Alimentație publică 
plus Adeverință de la Poliția Ruti
eră Hunedoara din care să re
zulte că activitatea nu afectea
ză traficul pietonal și rutier.

VII. Comerț cu amănuntul 
sau prestări servicii- analog 
Alimentația publică mai puțin 
Certificat de clasificare.

Pagină reatizată de: 
Estera SÎNA

Georgeta BfRLA, 
Adrian SALĂGEAN
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POEZIA INTEREPISTOLARÂ
Octavian Paler revine cu 

Scrisorile imaginare oferi n- 
du-i cititorului aceeași pros
pețime a lecturii dintotdea- 
una și, sigur, pentru totdea
una. Structura cărții a fost 
gândită ca un hibrid (și de 
efect), autorul dovedindu-și 
încă o dată profesionalismul 
arhitectural... Pentru că alter
narea "scrisoare - poezie" 
are cel puțin un dublu rol: 
de a da voie cititorului să... 
răsufle după un text încărcat 
de adâncimi filozofice, subti
lități literare sau considerații 
oricând citabile, și de a-l re
vigora cu un lirism adevărat 
de o factură ceva mai deo
sebită. Fiindcă inteligența și 
vasta sa cultură, umilitoare și 
greu suportabile pentru 
semi și sfertodocți, își lasă 
amprenta, poate uneori 
prea accentuat pe toate cele 
20 de poeme care intră în 
alcătuirea volumului. Dar pri
vite lucrurile cu detașarea 
cuvenită, ideea încunoștin- 
țării publicului larg cu câte 
ceva despre Octavian Paler - 
poetul, mi se pare utilă. Este 
o altă pătrundere într-o zonă 
a minții și a sufletului ținută 
oarecum în secret sau, în ori

ce caz, mai puțin cunoscută, 
deși - și sper că memoria nu
mi joacă feste - autorul Scri
sorilor... și-a făcut intrarea în 
literatură ca poet cu destui ani

mărturisi totul, sau trebuie să 
existe o tăcere egală cu toate 
cuvintele" (Venus din Milo, p. 
93). Poezia paleriană este 
una echilibrată, iar fiecare

4 '

Octavian Paler: SCRISORI IMAGINAREEditura Albatros, 1998
în urmă... în altă ordine de 
idei, poemele în cauză pot al
cătui o plachetă care nu ar 
știrbi cu nimic personalitatea 
lui Octavian Paler - filozoful, 
literatul, eseistul redutabil sau 
criticul de artă. Afirmația mea 
se bazează pe faptul că multe 
versuri sunt axiomatice, pre
lungiri lirice ale minții unui OM 
care gândește și scrie astfel: 
"Undeva în urma noastră tre
buie să fie o insulă/ unde pă
sările țipă ca la începutul lumii 
și/ oamenii învață primele cu
vinte, unde o femeie/ des
coperă arta desenând cu de
getul pe nisip/ conturul umbrei 
iubitului ei. Undeva în urma 
noastră/ trebuie să existe, îna
intea cuvintelor și înaintea tu
turor/ rănilor, trebuie să existe 
un cuvânt cu care am putea/

poem un edificiu în care sunt 
adăpostite trăirile - zbuciu- 
mările și răbufnirile - exterio
rizările care ni-l apropie pe 
om și pe creator. Dacă ar fi să 
facem comparație, atunci cre
ația poetică a lui Paler este 
asemănătoare curgerii line 
de apă adâncă înăuntrul că
reia au loc vârtejuri pericu
loase; la fel, lumea sa intimă, 
unde au loc procese tehno
logice complicate, ne atrage 
și ne seduce odată ce îi tre
cem pragul. Și astfel îi suntem 
alături și îl aprobăm când 
spune: "Nu-i adevărată poves
tea că oamenii au descoperit 
focul/ lovind două pietre./ Fo
cul a apărut altfel, când singu
rătatea primului om/ s-a lovit 
de prima întrebare,/ când un 
om s-a gândit să prefacă ră

nile lui în speranță,/ să-și lumi
neze mâinile/ și teama de el./ 
Poate focul n-a fost decât un 
mijloc de a lupta împotriva ce
nușii,/ când vulturii coboară în 
noi/ și ne temem." (Focul, p. 
217). în subsidiar, este limpe
de tributul plătit filozofiei și ce
lorlalte componente ale per
sonalității lui Octavian Paler. 
Dar acest lucru contează nu
mai în măsura în care suntem 
în stare să-i receptăm creația 
lirică în toată complexitatea 
sa, racordându-ne ei, prefă- 
cându-ne a fi "uitat" că Scri
sorile... oricât ar fi de imagi
nare au adresanți mult prea 
cunoscuți la auzul căror nume 
este bine și frumos să ne încli
năm fruntea în semn de res
pect. Ceea ce face și Octavian 
Paler, doar că într-un mod cu 
totul personal și, evident, ine
dit. Mai ales pentru că adre- 
sanții se numesc, între alții, 
Camus, Rilke, Proust, Rous
seau, Kafka, Wilde, Seneca, 
Gide, Blaga, Unamuno...

Citind cu atenție cartea - 
cum se și cuvine - vom des
coperi că, printre adresanți, 
ne numărăm și noi, cititorii...

Dumitru HURUBÂ
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Ultima zi
La sfârșit de an timpul ți se așează 
pe tâmple ca o fină ninsoare, 
abia îți găsești cuvintele de robot îndrăgostit 
de o garoafă cu petale de carne, 
abia îți găsești amintirile 
rătăcite pe zidul ultimului an, 
îți plătești impozitul pe melancolie 
și scoți de la buzunarul cămășii 
fotografia alb-negru
a sufletului pe care îl purtai în tinerețe...

Constantin STANCU

Vârste Incendiare
Cuvintele ajung clopot în vreme,
Au soarta corăbiei alunecând pe valuri, 
Nesomnul în adăpostul lui ne cheme, 
Spre a rămâne trezi pe maluri.

Visăm cum frunza crește la vedere,
Și ne bucurăm de seara începută, 
încă o noapte se sparge și piere, 
în cămașa fragilă și tăcută.

De multe uităm. Mai puțin de iubire,
Neînvinși pornim spre ora care vine,
Cu vârste incendiate în privire, 
Sau poate cu îndepărtatele ruine.

Miron TIC
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Realizarea unei lucrări de 
artă monumentală destinată 
spațiului public grevează bu
getul localității beneficiare cu 
sume importante, contestabile 
pentru susceptibilitatea multor 
cetățeni. Cu atât mai mult în 
condițiile unui buget de aus
teritate. Dacă însă realizarea 
lucrării este considerată be
nefică, cu toate că se cere un 
sacrificiu, comunitatea însăși 
poate soluționa problema in
stituind o contribuție publică.

întrebarea care se pune 

de obicei în atari situații vi
zează rațiunea pentru care 
oficialitatea face o cerere 
cetățeanului de rând, precum,

n^oiur
desigur, și unor organizații, in
stituții etc.

O bună motivație stă în fap
tul că există un spațiu "gol" 
într-o zonă centrală a localității. 
Este o motivație psihologică 
mult mai subtilă decât ne-am 
închipui. Pentru că este tipică 
"teama de spații goale”. Pentru 
a împlini "liniștea" spațiului, "go
lul" trebuie făcut "să vorbeas
că". Pentru aceasta este nevoie 
să punem ceva acolo, care să 
atenueze complexul nostru de 
inferioritate în fața acestui spa
țiu gol. Omul este mai liniștit prin 
"prezența" obiectului în locul 
"golului". Aceasta fără însă a 
răsturna lumea naturală, ci dim-

trebuie făcut să "vorbească"
v 

potrivă, să se confere întregului 
spațiu valențe peisagistice.

O altă motivație, de ordin 
economic: achiziționarea, teza
urizarea, investiția unui astfel 
de obiect crește în valoare, ne-

Enigma variațiilor de gust va fi 
posibil de soluționat cu ajutorul 
consilierilor locali, al "liderilor de 
opinie", al oamenilor de gust și de 
cultură, precum și al unor conducă
tori de întreprinderi care își vor putea

Lucrări de artă monumentală destinate 
spațiului public

fiind susceptibil de uzură ra
pidă. Mai există și o motivație 
psihologică mai subtilă: plăcerea 
de a avea un obiect care să 
atragă atenția turiștilor. Valoarea 
obiectului crește, în realitate, cu 
adevărat, datorită valorii sale 
semnificative.

convinge mai bine partenerii comer- 
cianți de posibilitățile lor. Virtualii 
comanditari pot vedea posibilitățile 
producerii unor obiecte semnifi
cative și ar putea fi atrași în căutările 
lor, înțelegând rațiunea pentru care 
pot fi angajate negocieri pentru 
lucrări cu semnificația de durată.

Să numim și motivațiile cele 
mai intime ale obiectului: Dobân
direa unui obiect de artă oglin
dește simultan atât condițiile cât și 
aspirațiile sociale ale cetățeanului 
orașului. Vor poseda ceva care 
să fie cel puțin asemănător cu 
ceea ce au văzut că posedă alte 
orașe, fie și de pe alte meridiane, 
pe care le socotește de nivel su
perior. Această logică ce implică o 
escaladare a succesului poate fi 
respinsă sau chiar condamnată, 
de obicei însă, de puțini cetățeni, 
în final, achiziționarea unui obiect 
de artă este mărturia apartenenței 
unui rang urban superior, aceasta 
fiind de fapt motivația cea mai 
solidă, ca și aceea că obiectul

place prin el însuși. Astfel, banii 
câștigați de executant - artistul 
proiectant și de ceilalți 
executanți auxiliari în urma acti
vității tar, vor putea fi "restituiți" 
în mod profitabil folosului public 
sub forma îmbogățirii patrimo
niului artistic.

Cele menționate mai sus ar 
putea fi subiect de cercetare și 
tratare științifică cu caracter 
economic și sociologic, care să 
conducă în final la concluzia că 
așezările noastre, cu atâtea 
goluri în peisajul lor, merită să 
arate mai bine, ca noi toți să ne 
simțim mai bine.

AGORA

Grupul de mimi Black versus white (Negru contra alb) care a 
participat la spectacolul de la Deva al grupului B.B.H. din 

Belfast, Marea Britanie, cu momente din Biblie.
Foto: Traian MÂNU
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CĂMit&M despre,:
GENIU
"Ori de câte ori s-a ivit un poet cu adevărat adânc și mare, 

acela a fost totodată un nefericit sau un zbuciumat, un om cu ochii 
deschiși spre lume, cu o pătrundere a esenței ei ajungătoare a unui 
secol."

CUNOAȘTERE
"Nu cunoaștem niciodată bine pe oameni. Ei au încăperi închise 

pentru ochiul superficial."
ARTĂ
"O artă întemeiată pe plăcere pură, adică pe hedonism, ar fi 

esentialmente anostă. Arta e cunoaștere."
SIMȚ ARTISTIC
"Numai artistul adevărat are ochi și urechi, pentru el sunt 

culorile, furtuna, mișcarea."
POEZIE
"Universul poeziei constituie un al doilea Cosmos, admis."

Selecție de ii ie LEAHU
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Am scris, scriu și încă mai 
trăiesc aici, acasă, cum acasă 
rămân și-n literatura română 
contemporană, pentru a mă ex
prima conștient de talentul meu 
liric, recunoscut și analizat de 
nenumărate ori de numeroși cri
tici, dar și de cititori, - oum și de 
răspunderea morală-civică a 
acestei îndeletniciri dificile, fru
moase, daralienante.

O voi face până la capăt și 
îmi public cărțile cu sacrificii, 
umiliri, acum fără cenzură, 
însă tot salariat cu o slujbă 
efemeră, undeva-n "Siderur
gica", deoarece, după lungi și 
nemeritate conflicte, după 21 
de ani de meserie, de la casa 
de cultură Hunedoara am fost 
silit să plec. Motivațiile prefer 
să le trec sub tăcere, devreme 
ce, anul trecut, adresându-mă 
dlui prefect, cu două pagini 
dactilo, cerându-i sprijin pen
tru situația mea familială (am 
dor fii școlari, soția ajunsese, 
de la fabrica de încălțăminte, 
măturătoare la RAMGCL, iar 
apelurile către municipalitate 
au rămas fără "putere de re
zolvare"), deci anul trecut, am 
plecat, m-am întors "de unde 
am fost luat" iar abia acum sa- 
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lariul meu este de aproximativ 
700 mii lei net.

Efortul creator, neîntrerupt de 
peste 30 de ani, m-a epuizat, am 
suferit enorm, iar traumele unor 
anchete ale fostei securități m-au 
marcat definitiv și iremediabil. Nu 
există justiție ideală, desigur, dar 
trebuie să rămână vie una a so

colo de cortina de praf a trăn
cănelii politiciste, despre viața 
noastră?

Când va fi răsplătit, fie și mo
dic, artistul din cetate, pentru sufe
rințele sale, psihice și implicit fi
zice, pentru hăituirea, nedreptățile, 
marginalizarea sistematică sau 
din inconștiență a valorilor cultu

huru< ><<i< Zv /<><! ciri/ă

cietății civile, deoarece artistul îi 
aparține, el o exprimă estetic și 
moral.

Poezia ultimelor mele trei cărți 
(al căror câștig bănesc nu depă
șește, la un loc, un salariu obișnuit 
azi în metalurgie, de pildă, lunar!) 
este impregnată de elemente auto
biografice. Este mărturie dure
roasă timpului, celor ce vor citi:

Dar cum "între timp ne trece 
viața", doresc să cer celor ce răs
pund, prin voturile comunității, prin 
asumarea politică și potențială a 
salarizatelor dlor ipostaze, din 
banii contribuabililor care suntem 
cu toții, doresc să cer un răs
puns: când anume se va întâmpla 
minunea de a se ști adevărul, din

rale numite oameni? Căci artistul 
este INCLUSIV Om, semen al ce
lorlalți.

Când vom avea, domnilor "re
prezentanți" dreptul să fim cu
noscuți nu din auzite, nu doar din 
"cele faine", ci așa cum suntem? 
Căci vorbind despre mine, știu că 
îi exprim pe numeroșii confrați 
scriitori din județ, ale căror ase
mănătoare avataruri le cunosc 
mai mult sau mai puțin. Dacă tac, 
îi privește!

Ce rost și rol au cei ce conduc 
destinele oamenilor din județ, cum 
se străduie dlor să exercite ocro
tirea minimă (de ce nu maximă?) a 
unor oameni care, mereu, mâine, 
postmortem (!!!), vor fi văzuți, în

fine? Ipocrizia unei astfel de per
cepții, după ce omul care scrie, 
nu mai deranjează pe nimeni, 
deci îl putem pomeni, face busturi 
etc-, mi se pare derizorie, dezo
norantă pentru români!

Anii scurtați ai artistului, 
prin complicitatea sau chiar 
determinările sus-amintite, nu 
pot fi redați de niște discur
suri, titluri onorifice de genul 
"cetățean de onoare" ori o sluj
bă ACOLO UNDE MERITĂ, și 
atunci ce anume s-a schimbat, 
ce se schimbă cu adevărat în 
țara noastră? Redistribuirea 
averilor, a salariilor, a vilelor, a 
limuzinelor, și tot așa a ... valo
rilor care definesc un popor: 
culturii, civilizației lui?

Cine decide? Cine aude?
Sper că retorismul meu (tra

gic, nu?) îi privește pe mai mulți, 
sper că apuc ziua unei împăcări 
de cuget deoarece a unei pen
sionări "de la cultură" ar echi
vala cu media ultimilor cinci ani, 
recte cu aproximativ 300.000 
lei!!! Ca să-mi cresc, școlarizez 
și promite copiilor mei o lume mai 
bună... în care democrația, în fine, 
le oferă o șansă; o justificare de 
a trăi, după o ... revoluție.

Eugen EVU
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înmatriculat, an fabricație 1991, 
2000 ore funcționare, remorcă 
auto 5 tone. Tel. 224754, 092

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

COMEMORĂRI

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Schimb garsonieră Mărăști, 
cu apartament două camere, 
plus diferență, Gojdu. Tel. 
620453 (9177)

• Amintim celor care l-au 
cunoscut că se împlinesc 6 
săptămâni de când a plecat 
dintre noi, pe drumul fără 
întoarcere, cel care a fost

•Vândteren DN 7, Deva, 3100 
mp. Tel. 094515487 (8463)

• Vând casă, dependințe, 
grădină mare, sat Leasa, corn. 
Hălmagiu. Tel. 056 168784 
(8700)

• Vând apartament 3 camere, 
cărămidă, îmbunătățiri, Si- 
meria, 1 Decembrie. Tel. 
261549 (9123)

• Vând apartament 2 camere, 
cărămidă, etaj 2, Eminescu, 
vizavi Poliția Județeană. Tel. 
218225, orele 11-19.(91012)

• Vând urgent apartament 2 
camere, îmbunătățiri, garso
nieră, ultracentrale, teren intra
vilan Deva. 224668 (9143)

• Vând apartament 3 camere, 
ultracentral, Brad, str. 1 Mai. Tel. 
651340 (9174)

• Vând casă Simeria str. I 
Creangă, nr. 22 (9163)

• Vând apartament 2 camere 
și apartament 3 camere, ultra
central. Tel. 216046, 215091 
(9166)

• Vând casă, central, Simeria, 
str. Libertății, nr. 12, 6 camere, 
posibilitate de privatizare, po
sibil 1 sau 2 rate. Tel. 260398 
(9170)

• Vând apartament două 
camere, parter, zonă bună de 
privatizare. Tel. 054 624071 
(3498)

• Vând casă, teren, pădure, 
lemn construcție. Localitatea 
Fizeș-Băița, tel.’623462 (8462)

• Vând apartament 2 camere 
în Brad, str. A.lancu, bl. 32/1. 
Informații la apartamentul 4. 
(9277)

• Vând casă nouă în Deva 
sau schimb cu apartament. Tel. 
218559 (9287)

• Vând apartament 2 camere 
, Deva, Dacia, bl. 18, sc. 2, ap. 
22 (3500).

• Vând apartament 2 camere 
, etaj 2, balcon închis, tel. 
720115 (8720)

• Vând apartament 2 camere, 
zona teatru, posibilități priva
tizare. Tel. 711538 (8718)

• Vând casă, grădină, 2850 
mp și 103 ari pământ. Informații 
Răcăștie, 92. (8716)

• Vând casă, Brad, str. De- 
cebal, tel. 651100, după ora 21 
(8513)

• Vând Renault Trafic în
matriculat, 9700 mărci și BMW 
318, cu numere de Germania, 
3200 mărci. Tel. 216483, 092 
712716 (9154)

• Vând Audi 80 GLS an fa
bricație 1981, vama plătită. Tel. 
215141 (9179)

• Vând Dacia break, sau 
schimb cu autoturism marcă

341439 (8461)
• Vând Ford Aerostar, 7 

locuri, 1994, full echipată, tel. 
729193 (8711).

• Vând (închiriez) avantajos 
rulotă dotată pentru comerț. 
Deva, tel. 212057, 218308, 094/ 
561810. (9297)

• Vând Dacia 1310, 1989, 
remorcă 750 kg. Informații tel. 
716385 (8721)

• Vând Mercedes D200 și
Ford Sierra. Tel. 713886, zilnic. 
(8714)____________________

• Vând Dacia 1300, an fabri
cație 1982, stare foarte bună, 
Brad, tel. 656157 (8512)

• Vând microbuz, motor Bra
șov, an fabricație 1982, tel. 
650734 (8514)

• Vând cazan țuică, 80 I și 
instalație aer condiționat, mo
bilă "Solaris". Tel. 233266, orele 
8-15 (9107)
. • Vând mașini cusut indus
triale, profil "U". Tel. 225632 
(9145)

• Vând combină Class Mer
cur, masa 2,75 m. Tel. 665158 
(3497)____________________

• Vând frigider, televizor
color, pianină placă bronz, 
mobilă sufragerie, negociabil. 
Tel. 213969 (9187)_________

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

• Vând mașină înghețată, 
Carpigiani, preț avantajos. Re
lații la tel. 094/583142 (7214)

• Vând mixer rusesc, 12 
canale, tobe rusești electronice, 
cinele Amati, Dilay, analog, 
Montarbo. Tel. 242329 (8555)

• Depozitul en-gros "Aroma" 
din Deva, str. M.Eminescu, nr. 48 
(localul fostei fabrici de mobilă), 
oferă: zahăr vrac- 4575 lei/kg, 
ulei floarea soarelui - 10.600 lei/
I. Deva, tel. 212057, 218308, 
094/561810 (9297)

• Vând dulap cu două uși, 
mașină de cusut, oglindă tip 
toaletă. Tel. 711134. (8722)

• Vând societate comercială 
SRL, vitrină frigorifică, cântar de 
500 kg, și autocamionetă Bar
cas, Hunedoara, str. Stejarilor, 
nr. 221. Tel. 713445 (8717)

• Vând TV color, videore
corder, radiocasetofon, telefon 
portabil, computer 386, color, 
imprimantă. Tel. 711063 (8719)

ÎNCHIRIERI

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

OFERTE DE M
SERVICII

• Grup Școlar Călan solicită 
oferte pentru lucrări de reparații, 
care se depun la secretariatul 
liceului. Tel. 730610 (9171)

• Inspectoratul de Stat Te
ritorial pentru Protecția Muncii 
Hunedoara Deva organizează 
concurs pentru ocuparea unor 
posturi de inspectori pentru 
specialitățile: chimie industrială 
și exploatarea-industrializarea 
lemnului. Informații suplimen
tare se pot obține la telefonul 
225020, sau la sediul inspec
toratului. (9178)

• SC Setizocom SRL efec
tuează lucrări de reparații și 
montaj cuptoare de copt pâine. 
Tel. 062/428169 (9162)

• SC Gef Facilities SRL Deva 
angajează agenți comerciali, 
băieți sau fete, în următoarele 
condiții: stagiul militar satisfăcut, 
minimum studii medii, expe
riență în domeniu, vârsta 20-28 
ani. Oferim condiții de salarizare 
avantajoase. Informații tel. 
230930 (9284)

DIVERSE

• Cu autorizația nr. 15817/98 
Asociația familială Vasile Elena 
"Dona" cu data de 1 august 
1998 își începe activitatea. 
(8723)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de ser
viciu eliberată de FE Mintia pe 
numele Ajtaj Ladislau Carol. Se 
declară nulă. (91723)

mo?.
PUBLICITATE

Societate comercială
Vinde prin depozitul-magazin situat 

în incinta S.C. Polidava S.A. Deva (tipografia veche)
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VASILE CRĂCIUN,de 48 ani
Parastasul și slujba de 

pomenire vor avea loc du
minică, 26 iulie 1998, la Bise
rica Ortodoxă din satul Hărău. 
Aurica și Adina. (9173)

• Cu durere în suflet anun
țăm că la 25 iulie se împlinesc 
7 ani de când ne-a părăsit cea 
care a fost fiică și soră deo
sebită

ing. DANIELA CONSTANTIN
Nu te vom uita niciodată! 

Dumnezeu săte odihnească 
în pace! Familia (9176)

• In 28 iulie se împlinește 
un an de lacrimi și durere în 
suflet, de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna scumpul 
nostru fiu

CONSTANTIN MARCEL JIC
Dumnezeu să-ți odihneas

că sufletul tău. blând și bun. 
Părinții Silvestru și Maria, 
fratele Petru și fiii lulia și Mihai. 
Parastasul de pomenire la 
Catedrala "Sf. Nicolae" Deva, 
în 25 iulie. Nu te vom uita 
niciodată! (9146)

• Parcă ieri era cu noi, 
sincer, bun și pus pe glume, 
dar au trecut 7 ani de când a 
plecat pe drumul fără întoar
cere

IOAN PETRUT
din Luncoiu de Sus. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! Familia (9168)

COMAT DEVA TA.
Puteți obține, în cele mai avantajoase 
condiții, ȚIGLĂ CERAMICĂ, import 

Yugoslavia, de la COMAT DEVA S.A. 
Informații suplimentare vă sunt oferite la 

sediul firmei din Deva, str. Depozitelor, nr.
5 sau la telefon 054-233137, interior 148.

NUTRIENTUL. VWWWVWWVWVWW

VREMEA
Timpul continuă să fie 

frumos și călduros, 
caniculă la orele amiezii. 
Cerul va fi mai mult senin. 
Vântul va adia în general 
slab. Temperaturile maxi
me vor fi cuprinse între 28 
și 36 de grade. La nivelul 
asfaltului, acestea vor 
depăși 40 de grade. Mi
nimele se vor încadra în 
general între 16 și 22 de 
grade.

VINDE
producție proprie

Pui 
calitatea I

Greutate medie 
. 1,3-1,5 kg

la prețui de 15.900 lei/kg

Carcasă și 
preparate ț 
din porc

Căutăm distribuitori da nutrețuri 
concentrate și concentrate furajere

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

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel 
mai apropiat de dumneavoastră, 
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui. 
COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA AUGUST ESTE DE 8000 DE 
LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE. 
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", 
iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor 
poștale din județ, la factorii poștali, la firma 
RODIPET, în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al 

DUMNEAVOASTRĂ.
........  ......................— ...........-JJ)

SC UNIX TRADE SRL
Budapesta, Fiiiaia Romania

Importator direct de PIESE AUTO
2 Distribuim și transportăm marfă la sediul firmei 

dvs la prețuri avantajoase.
Z> Comercializăm mărci ca: Sachs, Jurid, Mann, Opti

mal, Etf, Gates, Bosal si multe altele. Catalog în calculator.
Telefon/ fax 059/479815 și 094/647853.

străină. Tel. 626321 (9165)
• Vând Dacia 1302 papuc și 

ladă frigorifică. Tel. 626573, 
622854 (9162)

• Vând Saviem 7,5 tone, 35 
milioane. Tel. 232761 (9175)

• Vând tractor U 445, stare
bună. Informații la Certejul de 
Sus, Popa Ionică, tel. 667270 
(9182)_____________________

• Vând microbuz VW Trans
porter, an fabricație 1988, 2100 
cm.c, 100 CP, stare foarte 
bună. Tel. 092301941 (9180)

• Vând Dacia 1300, motor 
RK. Informații tel. 260560, după 
ora 17 (7755)

următoarele produse:

Alcool 87* 
vodcă 32* 

rom Jamaica 32*
A/K lichior căpșuni 32* 

lichior vișine 25* 
ISJ Lichior cireșe negre 20*

De asemenea, vinde:

b. ' - ®ere Silva 1/2
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.

CEL MAI MARE PRODUCĂTOR GERMAN DE 
PREMIX-URI, NUTREȚURI MINERALE Șl 
SUBSTITUENTI DE LAPTE PENTRU VITEI

> I

In scopul organizării unei rețele de distribuție caută, în toate 
zonele țării, agronomi, zootehniști, medici veterinari sau 

specialiști din alte domenii ale agriculturii și creșterii animalelor.
Rolul acestora este de consultanță și vânzare a produselor SANO 
către țărani, asociații, unități de prelucrare a laptelui, unități de 

prelucrare a cărnii, producători de nutrețuri combinate.

Cei interesați sunt rugați să trimită o scrisoare de intenție și un Curriculum Vitae, până 
cel târziu în datte de 31.07.1998 la următoarea adresă:

SANO ROMÂNIA SRL, str. Toamnei, nr. 15, 2900 ARAD sau la fax. 057-270223.
Informații la telefon 057-270222.
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Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie - 
tel/fax 054 24 79,78. 24.75.00, tel: 054-24.12.96

Oferă:
Produse electrocasnice“cu prețuri reduse

CRIOStfRlALBA lULIA

PROGRAMUL TURULUIDacia Braila 

Cimentul Fieni 

Laminorul Roman 

Sportul Stud.

\ Chindia Târgoviște 

Metrom Brașov 

Nitramonia Făg.

Tractorul Brașov 

Rulmentul Alex.

Precizia Săcele 

Rocar Buc.

Petr. Moinești 

Gloria Buzău 

Dunărea Galați 

Poiana Câmpina 

FC Brașov 

Midia Năvodari 

"Poli" lași

Dacia Braun 

Cimentul Fieni 

Laminorul R. 

Chindia Târg. 

Metrom B. 

Nitramonia 

Tractorul B. 

Rulmentul Alex.

ft restre, uși, fațade PVC
1 - geam termopan

* Misteme tabulare PVC. 
port și montaj asigurat. 
Solicitați oferte la 
d. Carol I, nr. 107.
/fax: 058810578; 

094595232.

Materiale germane, 
tehnologie germană, 

calitate germană.

TUL LIBER"

Precizia Săcele.

Rocar București 

Petrolul Moinești

Gloria Buzău.....

Dunărea Galați..

Poiana Câmpina 

FC Brașov..........

Midia Năvodari...

"Poli" lași

Cimentul Fieni...........

Laminorul Roman...

Sportul Stud.............

Metrom Brașov.......

Nitramonia Făg......

Chindia Târgoviște.

Tractorul B.................

Rulmentul Alex........

Dada Brăila...............

Sportul Stud 

Metrom B. 

Petr. Moinești 

Gl. Buzău 

Dunărea G. 

Poiana C. 

FC Brașov 

Midia Năv. 

"Poli" iași

MiUid Năvodaii..

"Poli" lași............

Precizia Săcele.

Gloria Buzău.....

Sportul Stud......

Poiana C............

Dunărea Galați..

FC Brașov.........

Moinești....

9
Tradiționalul turneu de șah 

| open aflat la a XIl-a ediție, orga- 
| nizat de Comisia județeană 
1
I

•
I

de șah din cadrul Direcției Ju
dețene pentru Tineret și Sport 
Hunedoara în colaborare cu 

| clubul de șah Deva, se va des- 
| fășura în perioada 25 iulie -1 
| august 1998. Locul desfășu- 
J rării este la fel ca în anii pre- 
• cedenți: Școala Normală 
I "Sabin Drăgoi" din Deva. Se 

așteaptă participarea a circa 
100 șahiști din toate județele 
țării. înscrierile se vor face în 
data de 25 iulie, între orele 10 
și 12 la sala de concurs, ur
mând ca rundele să se des- 

| fășoare începând cu ora 16 în 
| fiecare zi, cu excepția zilei de 1 
■ august când runda a 9-a va 
! debuta la ora 9,00, urmând ca 
1 la terminarea acesteia să se 
I înmâneze premiile. Vor fi în-

I 
I

mânate 24 de premii pe cate
gorii și vârste care însumează 
peste 4 milioane lei. Jucătorii 
vor aduce piese de șah și 
ceas de control. Tablele de joc 
se asigură de organizatori cu 
sprijinul sponsorului pentru 
întreaga logistică 
"Gutenberg" SA Deva.

Concursul va constitui | 
un prilej de verificare a forțe- ! 
lor pentru componenții clu- I 
bului de șah județean, care | 
va participa în septembrie și | 
octombrie la Campionatele ■ 
Naționale de șah pe echipe ! 
cu formații pentru Diviziile A 1 
și B. Anul acesta județul nos- I 
tru va avea reprezentantă în | 
div. A prin clubul de șah De- | 
va - pentru prima dată în isto- ■ 
ria șahului hunedorean.

Corneliu HOTĂRAN

Preț vechi Preț nou
0 aspirator TRACY 1300 W 6'15 UdO tri, 599.000 lei 
0 mașină de spălat vase 60 I 1.350.000 lei

, Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata *n 24 de rate și avans O, 
prin magazinul CEHTRAL Orăștie

tel: 054-24.74.96.

< rulmenți; 
£• simeringuri;
<. curele;
< cuzineți;

4 uleiuri și unsori LUBRIFIN;
< corpuri abrazive ABROM; 
>; garnituri sisteme de frână;
< coliere și furtune alimentare.

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

CAMPIONATULUI DIVIZIEI R,
SERIA I, EDIȚIA'»«-'»»
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Tractorul B.......

Nitramonia.......

- Chindia Târg....

Rulmentul Alex.

Cimentul Fieni...

• Dacia Brăila......

Laminorul R......

Rocar................

- Precizia............

Sportul Stud. 

Chindia Târg.

Metrom Brașov 

Nitramonia 

Petr. Moinești 

Gl. Buzău 

Dunărea Gl. 

Poiana C.

FC Brașov

Da oi aila 

Cimentul Fieni 

Laminorul R. 

Nitramonia Făg. 

Tractorul B. 

Rulmentul Alex. 

Precizia Săcele 

Rocar 

"Poli" lași

Gl. Buzău......

Poiana C.......

Dunărea G....

Chindia Târg..

Metrom B......

Sportul Stud...

Midia Năv......

FC Brașov....

Petr. Moinești.

Dacia Brain 

Cimentul 

Laminorul R. 

Rulmentul Al. 

Precizia 

Rocar 

FC Brașov 

Midia Năv. 

"Poli" lași

Sportul Stud. 

te Precizia S.

n Petr. Moinești 
( •' Gl. Buzău

’ ■ Dun. Galati
■

i Poiana C.

FC Brașov

Midia Năv.

Poli" lași

k Cimentul Fieni 

Laminorul R. 

Chindia Târg 

Nitramonia 

Tractorul B. 

Rulmentul Alex. 

Precizia 

Rocar

Laminorul R..................... ............... Dacia Brăila

Dada Brăila.................................... Sportul Stud.

Cimentul.......................... .............. Chindia

Rulmentul AJ................... .............. Metrom Bv.

Tractorul Bv.................... ............... Nitramonia

Rocar .................... .............. Tractorul Bv.

"Poli" lași........................................ Rulmentul Al

Precizia............................ .............. Gl. Buzău

Midia Năv......................... ............... Poiana C.

Petr. Moinești...

Midia Năv.......

Precizia...........

"Poli" lași.........

Rocar...............

Laminorul R„, 

Cimentul.........

FC Brașov......

Dun. Gl............

Chindia..........

Metrom Bv.....

Tractorul Bv... 

Gl. Buzău......

Sportul Stud., 

Petr. Moinești. 

Dunărea Gl...

Poiana C.......

^..nentul - Dada Brăila.........................

Laminorul R. - Rulmentul Al......

Precizia - Nitramonia..........................

Rocar Tractorul Bv........

Petr. Moinești - Poiana C..............................

Dunărea Gl. - Gloria Buzău.............

FC Brașov - Sportul Stud.......................

Midia Năv. - Metrom Bv...........................

"Poli" lași - Chindia...............................

Chindia Târg... Sportul Stud - Dada Brăila....................... .......... Sportul Stud - Precizia.......................... .............. Dacia Brăila

- Rocar................. Chindia Târg. - Tractorul B......................... .......... Chindia ■ Laminorul R.................. ............. Cimentul Fieni

- Metrom B............ ................. Metrom B. - Rulmentul Al...................... .......... Metrom Bv. Rocar............................... .............. Sportul Stud.

- Nitramonia.......... ............... Petr. Moinești - Nitramonia......................... .......... Nitramonia - Cimentul......................... .............. Chindia

Rulmentul Alex Gl. Buzău - Cimentul Fieni................... ......... Tractorul Bv. Dada Brăila................... ............. Metrom Bv.

- Tractorul B.......... ................. Dunărea Gl. - Rocar............................... .......... Petr. Moinești ■ Rulmentul Ai.................. .............. Nitramonia

- Dacia Brăila........ Poiana C. - Laminorul R...................... ........... Gl. Buzău "Poli" lași......................... ............. Tractorul Bv.

- Cimentul Fieni.... FC Brașov - Precizia.............................. .......... Dunărea Gl. FC Brașov...................... ............ Rulmentul Al.

- Laminorul R........ Midia Năv. - Toți" lași............................ .......... Poiana Midia Năv........................ .............. Gloria Buzău

Dunărea Galați.

FC Brașov........

Midia Năv.........

Metrom B..........

Sportul Stud.....

Gl. Buzău..........

Poiana C...........

Petr. Moinești....

"Poli" lași...........

Dacia Brăila 

Cimentul 

Laminorul R. 

Tractorul Bv. 

Rulmentul Al 

Precizia

Rocwr
Mdia Năv 
"PoF* lași

titram.........

Sportul Stud., 

Gl. Buzău......

Nitramonia....

Chindia Târg, 

Dunărea G....

Poiana C.......

Petr. Moinești. 

FC Brașov.....

Cimentul 

Dacia Br. 

Laminorul R.

Precizia

Rocar

Dunărea Gl. 

FC Brașov 

Midia Năv.

"Poli" lași

Rulmentul AL 

Tractorul Bv... 

Nitiamoni 

Metrom Bv..... 

Chindia..........

Petr Moinești 

Poiana C.......

Gl. Buzău......

Sportul Stud.

Laminorul R.... 

Petr. Moinești. 

Dunarea Gl....

Midia Năv......

FC Brașov.....

'Poli" lași.........

Precizia..........

Rocar..............

Poiana C........

Laminorul R Cimentul.................... ’/ /
Precizia - RulmerrulAl.............. %
Rocar - Dacia Brăila...

Petr Moinești - Gl. Buzău..................

Dunărea Gi - Metrom Bv..

Poiana C. jportul Stud........

FC Brașov - Chindia.......................

Midia Năv. - Nitramonia................ ..... \ \
"Poli" lași Tractorul Bv....

^1-



AVANS ZER0
11 ' Cumpărătorii till trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc,contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
• i ■ Cea mai mică dobândă (3,9% 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... •§! MULTE ALTELE III

Calculatoare (PC) în orice configurație 11! PENTIUM 233,300,400 MHz..., AMD, CYRIX,... 

Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme

!«. I1 PS
<■ 0 îndesii

NUMAI
PRIN

ÎNTOTDEAUNA cu un pas in fa ta
r

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

"V ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496
213222

PROGRAMUL ELECTORAL AL P.D.A.R. 
în domeniul administrației locale

Alegeri la Ilia

® Propunem adoptarea 
unui nou statut al comunei Ilia, care 
să aibă la bază prevederile legale, 
precum și istoricul localității.

® Consultarea locuitorilor 
comunei Ilia, pe baza unui ches
tionar întocmit de specialiștii PDAR, 
cu privire la elaborarea programului 
strategic de dezvoltare a comunei 
pe perioada 1999-2010.

® împreună cu organele 
fiscale și cu consultarea consili
erilor, se va face o analiză a posibi
lităților de realizare de noi venituri 
din impozite și taxe locale, precum 
și taxe suplimentare în condițiile 
legii.

® împreună cu 
personalul de specia
litate di ^adrul primă
riei Ilia, se va face o 
analiză a domeniului public și privat 
al comunei și se va propune 
Consiliului local să adopte cele mai 
eficiente hotărâri, asupra modului 
de utilizare a mijloacelor de care 
dispune comuna.

® Se va face o analiză a 
activității instituțiilor publice din 
subordine (cămin cultural, biblio
tecă, pășuni comunale, piața agro- 
alimentară, piața de animale) și în 
funcție de constatări se va pro
pune Consiliului local adoptarea 
unui nou regulament de organizare 
și funcționare a acestor instituții.

® Pe baza competențelor și 
a prevederilor legale se vor lua 
măsuri pentru buna funcționare a 
instituțiilor de învățământ, sanitare 
și de sport.

(Se va studia situația clădirii 
cantină-internat de la Liceul din Ilia, 
situația echipei de fotbal Cassino 
Ilia, situația grădiniței de copii din 
Bretea, clădirea popicăriei cu defi
nirea statutului lor juridic).

® Pe baza prevederilor le
gale și a atribuțiilor se va propune 

Consiliului local Ilia reluarea cola
borării, cooperării și înfrățirii cu 
localități din străinătate (în cazul Ilia, 
reluarea relațiilor cu Chimay - 
Belgia).

Se vor face intervenții în urmă
toarele domenii:

® Ce au de gând proprie
tarii construcțiilor din centrul urban 
al comunei cu acestea? (infra
structura blocurilor și spațiile co
merciale, fosta școală de șoferi, 
spațiile comerciale ale cooperației 
de consum).

® Se vor face intervenții la 
Direcția Sanitară a județului Hune
doara și dacă va fi cazul și la 

Ministerul Sănătății 
pentru a se cunoaș
te care sunt intențiile 
acestora cu privire 

la organizarea sistemului sanitar la 
Ilia și chiar la celelalte comune.

® Se va propune Regiei 
Apelor Române - Sistemul Deva - 
să se întocmească un program de 
revizuire al sistemului de apărare 
a localităților și terenurilor agricole 
împotriva inundațiilor.

® Se va interveni la FPS și 
se vor căuta soluții legale pentru 
ca Centrul de reparații mașini și 
utilaje agricole din cadrul AGRO- 
MEC Ilia să efectueze lucrările de 
reparații la mașinile și utilajele po
pulației, în condiții avantajoase

® Problemele care se ridică 
cu privire la aplicarea Legii 18/91 
modificată, îndeosebi la satele Bre
tea Mureșană și Săcămaș, vor fi 
prioritare în activitatea domnului 
Kiss Eugen loan.

® Program concret pentru 
activități cu tineretul și pentru 
pensionari.

loan Eugen KISS 
candidatul PDAR la funcția 

de primar al comunei Ilia

DUMINICĂ, ILIA ÎSI ALEGE NOUL PRIMAR! 
r

Partidul Democrat vă propune un tânăr!
> Competent și devotat oamenilor.
> Cinstit și priceput în administrare.
> Un tânăr care știe, vrea și poate!

EL ESTE PRIMARUL DE CARE ILIA ARE NEVOIE!
EL ESTE CONCETĂȚEANUL DUMNEAVOASTRĂ,
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PARTIDUL 
DEMOCRAT

Ing. Petrică Tiberius Călin
Dacă doriți cu adevărat o schimbare în bine, VOTATI-L! ’ 9

Un candidat la funcția de primar susține:
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, co
muna Ilia. în tinerețe a lucrat pe 

șantiere, apoi a urmat institutul 
pedagogic din Timișoara deve
nind învățător, iar mai apoi Uni
versitatea Babeș-Bolyai din Cluj- 
Napoca devenind profesor de 
biologie-geologie. A funcționat 

ca dascăl în satele Coaja și Valea 
Poienii (comuna Vorța), Lăpușnic, 
Dobra, Deva și Ilia. în Ilia a con

tribuit esențial la construcția școlii, 
"fiecare cărămidă și țiglă mi-a

Ilia trebuie să se ridice la locul cuvenit

trecut cel puțin o dată prin mână", 
ne-a spus.

lată câteva din considerațiile 
sale: Ilia - comună mare - are ne
voie de un primar, devotat^roble- 
melor localității și ale oamenilor. 

©Primul gospodar al localității 
trebuie să fie un bun gospodar la 
el acasă. ©El trebuie să fie un bun 
cunoscător al oamenilor, iar mulți 
dintre cetățenii adulți ai lliei au tre

cut prin mâinile sale. ©Primarul 
trebuie să se bucure de încredere 
și prestigiu în localitate, să fie de o 
moralitate exemplară.

în cazul că va câștiga ale

gerile, ceea ce își dorește foar

te mult, dl P. Balaj își propune 
următoarele obiective: ©Extin
derea rețelei de apă și cana
lizare ©Introducerea gazului 
metan. ©Introducerea tele
foniei automate. ©Moderni
zarea drumurilor comunale. 
©Scuza pentru inactivitate 
deoarece nu sunt bani la bu
get nu este valabilă. ©Trebuie 
găsite și surse locale. ©Ilia 
merită ridicată la locul ce i se 

cuvine.

Traian BONDOR
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