
COTIDIAN INDEPENDENT A APARE LA DEVA

WCUVANTVL 
' LIBER\ /

ANUL X ■ Nr. 2191 ■ Vineri, 31 iulie 1998 8 pagini h 500 LEI

in perioada IO august - 
IO septembrie a.c.

Furnizarea apei 
calde menajere va 

fi sistata în 
municipiu! Deva 

După cum ne-a informat dl ing. Victor Vaida, director al 
Filialei RENEL Mintia, in perioada 10 august - 10 
septembrie a.c. va fi sistată furnizarea apel calde 
menajere pentru municipiul Deva, in vederea executării 
reparațiilor și reviziilor anuale necesare la sistemul de 
producere, alimentare și de distribuire. în aceeași 
perioadă se realizează intervențiile șl la rețea, precum șl 
in punctele termice de către lucrătorii din cadrul S.C. 
Apaterm Deva. (N.T.)

MENTALII AȚI
FORȚA 

DIVERSITĂȚII v
Conflictele majore ale timpului nostru nu 

se mai consumă între state, ci în 
interiorul lor. Sunt conflicte intrastataie ia 

originea cărora stă intoleranța, imposibilitatea 
omului comun de a accepta diversitatea. E o 
chestiune ce ține tot de dinamica mentalităților, 
pentru că e determinată de o cultură precară și 
de o educație lacunară sau aberantă. Goethe îi 
împărtășea în acest sens lui Eckerman o 
convingere a cărei valabilitate e confirmată și 
de realitatea zilelor noastre: “Ura națională este 
un lucru destul de ciudat, spunea ei. O vom găsi 
întotdeauna mai puternică si mai agresivă pe 
treptele inferioare aie culturii. Or, există o treaptă 
unde ura dispare cu desăvârșire si unde te afli, 
oarecum, deasupra națiunilor, unde simți 
fericirea sau nefericirea națiunii vecine ca fiind 
propria ta fericire sau nefericire". Treapta 
aceasta ia care se referea Goethe este încă și 
azi foarte greu de urcat pentru aceia dintre 
semenii noștri care nu acceptă existența și 
dreptul la liberă manifestare a Celuilalt. Dar nu 
e vorba numai de diversitatea etnică, ci și de 
aceea religioasă. Fundamentaiismui religios, fie 
ei islamic, protestant, catolic sau, de ia o vreme, 
chiar și ortodox, duce ia aceleași dezastre, ia 
aceeași regresiune în barbarie, ca și 
fundamentaiismui naționalist: Algeria, 
Afganistanul, Orientul Apropiat, Irlanda de Nord, 
Iugoslavia, implicit Bosnia sunt exemple 
suficiente pentru a demonstra ceea ce n-armai 
trebui demonstrat.

Oamenii de vin cu ade vărat liberi și prosperi 
abia atunci când, dându-și seama de forța ei, 
cultivă și respectă diversitatea, prezența 
Celorlalți. Di Andrei Pieșu reflecta fructuos cu 
un prilej asupra modului solidar și demn în care, 
percepându-se ca o singură națiune, americanii, 
atât de diverși etnic și religios, reacționează ia 
apariția președintelui lor ori la simbolurile 
naționale, imn, drapel. Și, într-adevăr, forța SUA 
stă tocmai în asumarea diversității ca un avantaj 
și nicidecum ca un handicap generator de 
încăierări primitive. Priviți Elveția, poate țara cea 
mai civilizată și prosperă a lumii, care n-a 
cunoscut niciodată războiul, deși conviețuiesc 
acolo de veacuri, în pace și inaită civiiitate, cei

Radu CiOBANU
(Continuare în pag. 3)

Turismul și unitățile private
Raid prin câteva popasuri

Afirmația conform căreia privatizarea a găsit 
în comerț și în turism cele mai bune condiții de 
afirmare nu este deloc exagerată. Pe principalele 
artere ale circulației rutiere din județ au apărut în 
ultimii ani o sumedenie de amenajări cu specificul 
menționat mai sus. Am trecut recent prin câteva 
astfel de unități pentru a constata cum își 
împlinesc menirea asumată de bună voie și 
nesilite de nimeni.

Ofertă bogată, servire rapidă
în satul Petros, comuna Baru Mare, dl Virgiliu 

Bolea a investit o grămadă de bani consolidând și 
modernizând o casă veche, dar cu pereți solizi și 
acoperiș intact unde a deschis o alimentară și un 
local de alimentație publică. Popasul turistic se 
numește „Casa albă”. Alimentara este pusă în 
principal în slujba oamenilor din sat și oferă tot ce 
au nevoie ei în mod cotidian. Localul de alimentație 
publică este la dispoziția turiștilor și foarte bine 
aprovizionat cu băuturi răcoritoare, cafea, băuturi 
alcoolice ș.a. La comandă se pregătesc și 
preparate culinare. N-am putut vorbi cu patronul, 
căci era dus cu treburi, dar am aflat că aici se 
opresc mulți din cei ce călătoresc spre și dinspre 
Petroșani - unitatea având program non-stop și 
asigurând o servire rapidă și politicoasă.

„Non stop”, dar închis
La ieșirea din Baru, în stânga șoselei ce duce

spre Hațeg, se află amplasat Popasul turistic 
S.C. „Mariana” SRL. Avea ușa încuiată, dar 
după ce am Insistat și-a făcut apariția patronul. 
„Este închis acum pentru că nu avem marfă” - 
s-a scuzat dl loan Ceuță. Ne-a spus că are și 
furnizori serioși, dar că tot unii dintre aceștia 
sunt vinovați pentru că nu i-au asigurat marfă și 
că trebuie să țină închis. N-a fost prea 
convingător...

„Voi face și spații de cazare, vom da drumul 
și la bucătărie" - mai spunea -, adăugând că 
„banul vorbește" pentru a-și realiza intențiile.

„De la patron pornește 
inițiativa”f

Cu toate că avea încă aspect de șantier, la 
popasul din Băiești - al SC Anita SRL Petroșani 
- se aflau, la mesele amplasate afară, mai mulți 
consumatori, iar la chioșcul din incintă se 
vindeau răcoritoare de tot felul. „Doar de două 
luni am deschis acest popas - spunea dl Eugen 
Muscariu. Patroană este soția mea, Tania 
Muscariu. Suntem abia la început. Vom face 
căsuțe de camping, dar abia la anul vor fi gata, 
în acest an sperăm să finalizăm sala de mese 
și bucătăria pentru a putea oferi celor care

Raid efectuat de Estera SÎNA, 
________ Traian BONDOR 

(Continuare în pag. 3)

Deputați în 
vacantă... de lucru

După cum l-am mai informat 
pe cititor, pentru două zile se află 
în județul nostru un grup de 
deputați ai Parlamentului 
României, reprezentând Comisia 
pentru administrație publică, 
amenajarea teritoriului și echilibru 
ecologic a Camerei Deputaților. 
Grupul de deputați este condus 
de dl deputat Ion Cîrstoiu - 
președintele comisiei. Prezența 
deputaților â fost salutată de 
prefectul județului, dl Pompiliu 
Budulan.

Ieri, în cadrul a două ateliere

de lucru comasate, deputății au 
dialogat cu specialiști și cadre 
din conducerea Consiliului 
județean - organizatorul întâlnirii 

cu specialiști pe probleme de 
administrație locală, urbanism și 
amenajarea teritoriului, protecția 
mediului și de echilibru ecologic. 

Au fost dezbătute probleme 
concrete ale legislației care 
guvernează aceste domenii. 
S-au făcut propuneri de 
îmbunătățire a legislației în 
sensul creării unei veritabile 
autonomii locale.

PRIMARUL PE CARE 
ÎL DORIȚI

Duminică, 26 iulie 1998, a avut loc primul tur al alegerilor pentru funcția de 
primar al comunei ILIA.

Partidul Social Democrat Român, prin candidatul său, domnul loan COSTEA, 
a obținut primul loc, detașat de ceilalți contracandidați.

1. Costea loan PSDR 874 voturi 66%
2. Petrică Călin Tiberiu PD(FSN) 224 voturi 17%
3. Petrescu Maxim CDR 107 voturi 8%
4. Kiss Eugen loan PDAR 68 voturi 5%
5. Balaj Petru PUNR 59 voturi 4%
TOTAL voturi valabil exprimate 1332 100%

URCARE CU 275 
DE POZIȚII ÎN IERARHIA 
MONDIALĂ A BĂNCILOR 

COMERCIALE
Convorbire cu 

dna ec. Teodora Crișan, 
director al Sucursalei 
județene Hunedoara 

Deva a BCR

- Spuneți-ne, vă rugăm, dnă director cum 
apreciați urcarea BCR în TOP-ui mondial ai 
băncilor comerciale ?

- în acest sens informațiile aduse prin mass 
media corespund adevărului. Edificator este 
faptul că prestigioasa revistă britanică The 
Banker a publicat, în numărul său din iulie a.c., 
clasamentul mondial al primelor 1000 de bănci 
comerciale, alcătuit după capitalul de rangul 1 
(care cuprinde capitalul propriu și rezerve, 
definind puterea unei bănci de a acoperi pierdări 
actuale sau potențiale).

Ca și în anul trecut TOP 1000 include o 
singură instituție bancară din România, respectiv 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, care ocupă 
locul 647 in lume, ceea ce reprezintă un salt de 
275 poziții față de 1997.

- Care sunt criteriile ce conferă BCR 
poziția de lider ai sistemului bancar 
românesc?

- BCR este cotată cu următorii indicatori 
rezultați din activitatea pe 1997 a băncii, care 
confirmă - cum se știe - poziția de lider al 
sistemului bancar românesc:

Puterea băncii (capital de rangul 1) este de 
338 mil. USD, valoare care așază BCR pe locul 
1 în România, locul 13 în Europa Centrală și de 
Est și 647 mondial;

Mărimea activelor este de 2.249 mil. USD;
Soliditatea băncii (raportul capital/active) 

este de 15,03%, indicator la care BCR se 
clasează pe locul 33 în lume, comparativ cu locul 
200 în 1997.

- Despre performanță, ce ne puteți spune ?
- ' capitolul performanță, valorile indicelui 

de adecvare a capitalului-și ale ratelor profit/ac- 
tive și profit/capital poziționează Banca 
Comercială Română în TOP 25 Mondial. 
Referitor la eficiența activității bancare, 
menționăm, de asemenea, că BCR este cotată 
cu un raport costuri/venituri de 59,7%, mai bun 
chiar decât cel obținut de multe dintre primele 
10 bănci din lume.

- Cum apreciați viitorul BCR?
- Ascensiunea continuă a BCR în TOP-urile 

europene și mondiale îi întărește credibilitatea 
și reputația de bancă solidă, echilibrată și 
dinamică. Cu o evoluție favorabilă în acești 
parametri se înscrie și sucursala BCR 
Hunedoara-Deva, cu filialele și agențiile sale.

A consemnat Nicoiae TÎRCOB

• Un bețiv supus la regim lactat de către 
medic, îi zice nevestei:

- Acum înțeleg de ce plâng copiii tot 
timpul...

Mulțumim populației din comuna Ilia pentru votul său dat celui mai reprezentativ 
candidat, domnul loan COSTEA, membru al Partidului Social Democrat Român.

Din păcate, cu toate rezultatele foarte bune obținute, domnul loan Costea nu 
este încă primarul dumneavoastră pentru că nu au fost întrunite condițiile legale 
impuse primului tur al alegerilor locale, acela privind prezența la vot a jumătate 
plus unu din numărul total al persoanelor cu drept de vot din comuna Ilia. De 
aceea, primul tur se va repeta duminică. 2 august 1998, când prezenta la vot 
sperăm să fie mai bună, cu toate că nu se mai impune jumătate plus unu din 
numărul total al persoanelor cu drept de vot din comună.

Partidul Social Democrat Român, reprezentantul autentic al social-democrației 
din România, cu o tradiție de peste 100 de ani, a dovedit încă o dată că alegerea 
domnului loan Costea pentru funcția de primar al viitorului oraș Ilia a fost în 
concordanță cu voința populației.

Duminică. 2 august 1998, printr-o prezență susținută și un vot dat domnului 
loan Costea. veți avea primarul pe care îl doriți.

Votați Partidul Social Democrat Român! Votați mâna cu 
trandafir! Votați loan Costea primar!

(Publicitate electorală) .

CREȘTE REZERVA 
VALUTARĂ LA BNR

Obiectivul BNR privind nivelul rezervei 
valutare, la sfârșitul anului în curs, este de 3 
miliarde dolari, a declarat agenției MEDIAFAX 
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

„Ne menținem acest obiectiv de 3 miliarde 
dolari. Vom începe să cumpărăm mai multă 
valută de pe piață", a afirmat Isărescp.

El a menționat că, potrivit ultimelor date, 
rezerva valutară este de aproape 2,6 miliarde 
dolari. Față de sfârșitul lunii iunie, rezerva valutară 
a crescut cu aproximativ 200 milioane dolari.

Isărescu a menționat că BNR continuă să 
cumpere de pe piața valutară mai multă valută 
decât vinde. (MEDIAFAX)
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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 Avanscena 18.10 Simba - 
regele Leu (d.a) 18.35 Hollyoaks (s, 
ep. 96) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
271) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport 21.00 
Baywatch (s, ep. 157) 2V50 Nimic 
sfânt (s, ep. 9) 22.45 Jurnalul de 
noapte 23.00 Repriza a treia 0.00 
Ciclism Turul Franței (rez. zilei) 

_ «A

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Perla Neagră 15.00 
Emisiune pentru persoane cu handi
cap (r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.00 Camera ascunsă - 
farse cu vedete 18.10 Simba - regele 
Leu (d.a) 18.36 Hollyoaks (s, ep. 97) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 272) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal meteo, sport 21.00 Intrusul 
(thriller Spania ’93) 22.35 Camera 
ascunsă 

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
17.30 Medicina pentru toți 18.10 
Simba - regele Leu (d.a) 18.35 
Hollyoaks (s) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 273) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport 21.00 
Teatru TV prezintă: Femeia mării
21.45 Jurnalul de noapte 23.00 Un 
secol de cinema (do): „John Huston” 

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.43 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 13.50 Varietăți 
muzicale 14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine. Engleză 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 180) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 17.55 
Filmele săptămânii 19.40 Sănătate, că- 
i mai bună decât toate! 20.10 Natacha 
(s, ep. 8) 22.00 Tinerețe furată 
(dramă SUA 1996)

7.00 Ferestre spre lume 8.00 D.a. (r) 
9.00 Baywatch (s/r) 11.00 Sporturi 
extreme (do/r) 11.30 Satul ascuns 
(do) 12.00 Sunset Beach (sr) 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) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 19.10 
Dosarele istoriei - Cortina de fier - o 
împărțire vremelnică a Europei (do)
20.10 Natacha (s) 22.00 Placido 
Domingo în România 

12.10 Clubul femeilor (f/r) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Falsă identitate 
(s,ep. 11) 15.10 Dr. Bramwell, o 
femeie ambițioasă (s, ep. 6) 16.05 
Văduva (s) 17.00 Golden Brâu și 
voie bună! Emisiune de 
divertisment, muzică și concursuri 
(d. Costinești) 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 123) 19.30 Dallas (s, ep. 57) 
20.20 Caracatița (s, seria I, ep. 4) 
21.15 Omul cu o mie de fețe (s) 
22.00 Hombres - Războiul sexelor 
(s) 23.00 Știri/Sport 23.15 Nash 
Brid2eșJs;e£;J32>^i i

9.50 Știri 10.00 Planeta vie (do) 10.25 
Animal 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) 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) 19.30 Dallas (s, ep. 58) 
20.20 Influentă nefastă (thriller SUA 
’90) 23.00 Știri/Sport 23.15 Nash 
Bridges (s, ep. 14)

9.00 Teleenciclopedia (r) 9.50 Un 
cântec pentru fiecare 10.00 
Avocatul poporului (r) 11.00 Comorile 
lumii (r) 11.30 Mapamond (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 13.00 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 14.00 Em. în 
limba maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 D.a 16.00 Veronica- 
Chipul iubirii (s) 16.50 Perla Neagră 
(s,ep. 182) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 20.10 Natacha (s, ep. 
10) 22.00 Un loc periculos (f.a. SUA 
1994)

9.20 Denver, ultimul dinozaur (d.a./ 
r) 9.50 Știri 10.00 Planeta vie (do) 
10.25 Animal Show (s) 11.00 
Influență nefastă (f/r) 12.40 Fără 
limită 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) 
19.30 Dallas (s, ep. 59) 20.20 
Proprietarul plantației (dramă SUA 
’91) 23.00 Știri/Sport 23.15 Nash 
Bridges (s, ep. 16)

9.55 Prima pagină 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
13.30 Billy Two Hats (western SUA 
1973) 15.15 Mirada de mujer (s, ep. 1)
16.10 Nano (s, ep. 89) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Fa
milia Bundy (s) 18.25 Știrile PRO TV
18.30 Chestiunea zilei 18.35 Familia 
Bundy (s) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Robin Hood (f.a Tnglia/SUA 1991)22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 130)
22.45 Știrile PRO TV 23.15 Highlander (s)

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 Highlander 
(s/r) 12.00 Profesiunea mea, cultura (r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Profesiunea mea, cultura 
(r) 16.10 Nano (s, ep. 90) 17.00 Știrile PRO IV 
13.00 Profesiunea mea, cultura (r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Profesiunea mea, cultura (r)
15.15 Mirada de mujer (s) 16.10 Nano (s, ep. 
90) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Fam. Bundy (s) 18.30 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Pensacola - Forța de elită (s, ep. 6) 21.15 Chi
cago Hope (s, ep. 25) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 131) 22.45 Știrile PRO 
IV 23.15 Highlander(s)

9.55 Prima pagină 10.10 Highlander (s/ 
r) 10.45 Seaquest (s/r) 11.30 Fiica 
oceanului (s) 12.00 Profesiunea.mea, 
cultura (r, p. I) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Profesiunea mea, cultura (r, p. II)
13.30 Decizie dificilă (dramă SUA 1994)
15.15 Mirada de mujer (s) 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 Bride of Vio
lence (thriller SUA 1991) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 132)
22.45 Știrile PRO TV

10.00 Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe (talkshow/r)
15.30 Rocky și Bullwinckle (d.a) 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s)
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 18.00 
Celebri și bogați (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Misterele din 
New Orleans (s, ep. 32) 21.15 
Șantajul (s, ep. 8) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe; Pulsul tranziției 
(talkshow) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe (talkshow/r) 
15.00 Știri 15.05 Xuxa (show pentru 
copii) 15.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu 
tine (s) 16.45 Prietenul nostru Jake 
(s) 18.00 Celebri și bogați (s) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s) 20.15 
Rivalii (do) 21.15 Experimentul 
(thriller Franța/Gerraania ’94) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe (talkshow/r) 
15.05 Xuxa (show pentru copii)
15.30 Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
18.00 Celebri și bogați (s) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s) 20.15 
Un alt început (s, ep. 10) 21.15 
Decepție fatală (dramă SUA 1987) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)
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9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 13.00 Natacha (s/r)
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea culturală 16.00 Conviețuiri 
17.00 Camera ascunsă - farse cu 
vedete18.10 Simba - regele Leu (d.a)
18.35 Hollyoaks (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 274) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, sport 
21.00 Freud: în numele zeilor (s, 
Anglia, ep. 1) 22.00 Reflecții rutiere
22.10 Cu ochii’n 4 (anchetă) 22.50 

Jurnalul de noapte 23.00 Dintre sute 
de catarge...

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 De la lume 
adunate... 12.30 Conviețuiri (mag.) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Perla Neagră 

"" 2 (s/r) 15.30 Emisiune în limba germană
fia 3 17.00 Portret în oglindă: Adrian
mi w Romcescu 18.10 Povești celebre (d.a) 
y 3 18.35 Hollyoaks (s, ep. 100) 19.00 Sun-
— g set Beach (s,ep. 275) 19.55 Doar o 

vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal,meteo, sport 21.00 Elizabeth R 
(s, ep. 4) 22.35 Camera ascunsă - 
farse cu vedete 22.45 Jurnalul de 
noapte 23.00 Studioul șlagărelor 0.00 
Ostaticul (f.a. SUA 1997)

10.05 Un secol de cinema (r) 11.00 
Natură și civilizație (do/r) 11.30 
Cultura în lume (r) 12.00 Sunset 
Beach țs/r) 12.45 Doar o vorbă... 
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. 11) 22.00 Râul 
(dramă India 1951) 23.40 Lumea 
sportului

8.35 Lumină din lumină (r) 10.00 Dintre 
sute de catarge... (r) 11.00 Comorile lumii 
(do/r) 11.30 Timpul Europei (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! (r) 12.50 Cu ochii’n 4 (r)
14.30 TVR Cluj 15.10 Limbi străine pt. 
copii. Italiană, engleză 15.35 D.a. 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 183) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Universul 
cunoașterii 19.10 Arhive românești - 
istoria românilor povestită de prof. 
Neagu Djuvara (p. V) 20.10 Natacha (s, 
ep. 12) 21.55 Baschet CM - un meci din 
sferturile de finală

9.50 Știri 10.00 Planeta vie (do) 
10.25 Animal Show (s) 11.00 
Proprietarul plantației (f/r) 12.40 Fără 
limită 12.55 Prezentul simplu (r) 13.25 
Denver, ultimul dinozaur (d.a) 14.00 
Știrile amiezii14.10 Falsă identitate (s)
15.10 Dr. Bramwell, o femeie 
ambițioasă (s) 16.05 Văduva (s) 
17.00 Golden Brâu și voie bună! 
18.00 Esmeralda (s, ep. 126) 19.30 
Dallas (s, ep. 60) 20.20 Twin Peaks 
(s, ep. 12) 21.15 Cronici paranormale 
(s, ep. 34) 23.00 Știri/Sport 23.15 
Nash Bridges (s, ep. 17) 

9.20 Denver, ultimul dinozaur (d.a./r) 
9.50 Știri 10.00 Planeta vie (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. 
II) 18.00 Esmeralda (s) 19.30 Dallas 
(s, ep. 61) 20.20 Navarro (s, ep. 9)
22.45 Știri/Sport 23.00 Golden Brâu și 
voie bună...în concert! (d, la 
Costinești)

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 Highlander 
(s/r) 10.45 Seaquest (s/r) 11.30 Fiica 
oceanului (s) 12.00 Profesiunea mea, 
cultura (r, p. I) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r, p. II) 13.30 Calea 
spre celebritate (co. SUA 1978) 15.15 
Mirada de mujer (s) 16.10 Nano (s) 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 IV 20.15 Melrose Place 
(s, ep. 87) 21.15 Nikita (s, ep. 22) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 133) 22.45 
Știrile PRO IV 23.15 Highlander (s) 

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 Hi
ghlander (s/r) 10.45 Seaquest (s/r)
11.30 Fiica oceanului (s) 12.00 
Profesiunea mea, cultura (r, p. I) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Profesiunea mea, 
cultura (r p. II) 13.30 Beverly Hills (s/r)
14.15 Melrose Place (s/r) 15.15 Mirada 
de mujer (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 
Bandy (s) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Ul
tima frontieră (s, ep. 6) 21.15 Trespass 
(thriHer SUA '92) 23.00 Știrile PRO TV
23.35 Chestiunea zilei

10.00 Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe (talkshow/r) 
15.05 Xuxa (show pentru copii)
15.30 Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
18.00 Celebri și bogați (s, ep. 153) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s) l
20.15 Contralovitura (s, ep. 13)
21.15 Dosar clasat (f.a. SUA 1987) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

10.00 Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe (talkshow/r) 
15.05 Xuxa (show pentru copii)
15.30 Rocky și Bullwinckle (d.a) • 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
18.00 Celebri și bogați (s, ep. 154) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s)
20.15 Atingerea îngerilor (s, ep. 33)
21.15 Sexul slab (dramă SUA 1997) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)
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9.05 Feriți-vă de măgăruș! 10.35 Viața 
ca în viață (s) 11.20 Văd nava la 
capătul drumului (f, Iugoslavia, 1997)
12.30 Ordinea publică 13.30 
Festivalurile filmului: Karlovy-Vary, 
ediția a 33-a 14.10 Video-magazin de 
vacanță 16.15 Povestirile lui Donald 
Rățoiul 16.40 Documentar, Japonia, 
țara Soarelui-Răsare (SUA, 1997) (I) 
17.40 Justiție militară (s, ep. 23) 18.30 
Hollyoaks (s, ep. 101) 18.55 
Teleenciclopedia 19.45 Săptămâna 
sportivă 19.55 Doar o vorbă ,,săț-i” 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.30 
Cer întunecat (s, ep. 10) 21.30 O 
seară la Corbeanca (I) 22.35 
Ghepardul (f, Italia, 1963) 
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8.3 Lumină din lumină 9.05 
Cenușăreasa (d.a); Degețica (d.a) 
10.00 Ala-bala, portocala! 10.45 
Biserica satului 11.00 Viața 
satului14.30 Video-Magazin estival
15.30 Super gol Show 16.15 Aladdin 
(d.a)16.40 Serial de călătorii 17.40 Se
rial S.F. : Star Trek - Deep Space 9
18.30 Hollyoaks (s,e p. 102) 19.40 
Duminica sportivă 19.55 Doar o vorbă 
,,săț-i” mai spun! 20.00 Jurnal, meteo
20.30 7 zile în România 21.00 Da, te 
iubesc (f, Italia, 1994) 22.35 D-na King, 
agent secret (ep. 31) 23.30 Fotbal 
Mondial 1998 24.00 Pop-Show Nocturn

8.05 Regina celor 1000 de ani (d.a)
8.30 Natură și civilizație (do) 8.55 
Comorile lumii 9.25 Filmele săptămânii
9.30 Pas cu pas 10.30 Documente 
culturale 11.30 TVR Cluj-Napoca 13.30 
O jumătate de oră cu Paul Goma (r) 
14.00 Darabane de foc (s, ep. 2) 14.45 
Miniaturi instrumentale 15.35 Regina 
celor 1000 de ani (d.a) 16.00 Veronica 
- Chipul iubirii (s, ep. 112) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 184) 17.40 Tradiții 18.10 
Istorie, memorie, recuperare 18.40 
Baschet: Campionatul Mondial Masculin
20.10 Planeta cinema (r) 21.00 Baschet: 
Campionatul Mondial Masculin 22.30 în 
plină acțiune (s/r) 23.30 Conviețuiri

8.50 Bananaman (d.a) 9.00 O 
echipă fantastică (d.a, ep. 34) 
9.30 Noile aventuri ale lui Flash 
Gordon (d.a., ep. 9) 10.15 Alertă 
pe plajă (ep. 8) 11.00 între 
prieteni 12.00 Mileniul III: Spaime, 
soluții, speranțe 13.00 Vedeta în 
papuci 13.30 A doua tinerețe 
(comedie, Italia, 1996) 15.00 O 
fotografie perfectă (aventuri, 
SUA, 1990) 16.30 Uragan în 
Paradis (s, ep. 8) 17.15 Spitalul 
universitar (ep. 8) 18.00
Esmeralda (s, ep. 128) 20.00 
Riscurile meseriei (comedie, SUA, 
1996)

8.30 Natură și civilizație (do) 8.55 
Comorile lumii 9.25 Filmele săptămânii
9.30 Ferestre deschise 10.30 
Cinematograful vremii noastre 11.30 
TVR lași 13.30 Creanga de aur 14.00 
Darabane de foc (s, ep. 3) 14.45 Vit
rina personajelor de operă 15.00 
Atletism: Golden League - Monte 
Carlo 16.00 Veronica - Chipul iubirii 
(ep. 113) 16.50 Perla Neagră (ep. 
185) 17.40 La izvor de dor și cântec 
19.00 în plină acțiune (L.A. Heat - 
SUA, 1996, ep. 41) 19.50 Magazin 
sportiv: Baschet CM Finala 23.30 
Pagini muzicale preclasice

18.45 Spirit și credință 9.15 Ani
mal show (ep. 9, seria a lll-a) 9.45 
Banaman (d.a) 9.50 Denver, ultimul 
dinozaur (ep. 16) 10.15 Mighty 
Max (d.a., ep. 24) 12.00 Prezentul 
simplu 12.30 Documentar: 
Descoperiri - Galapagos (ep. 19) 
14.00 Duminica în familie 18.00 
Esmeralda (s, ep. 129) 19.30 
Sparks (s, ep. 44) 20.00 Dilema 
Isabelei (dramă, SUA, 1981)21.45 
Să fii cel mai bun (s, ep. 1) 22.45 
Sandra, prințesa rebelă (s, ep. 8) 
23.45 între dragoste și onoare (f, 
polițist, SUA, 1994)

9.00 Micki și Maude (f, comedie, SUA, 
1984) 11.00 Gillette - lumea sportului
11.30 Pro Motor 12.00 Heights (ep. 9)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 O căsnicie 
perfectă (s, ep. 37) 13.30 Generația 
PRO 14.30 Echipa mobilă 14.45 
Hercule (ep. 75) 15.30 Șut și câștigi 
16.00 Sport 18.00 Conan (s, ep. 5)
18.45 Te uiți și câștigi! 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Cel care dansează cu 
lupii (dramă, western, SUA, 1990)
23.15 Știrile PRO TV 23.30 NYPD Blue 
- viață de polițist (ep. 45) 0.15 Patru 
anotimpuri (dramă SUA, 1981)

8.30 Conan Aventurierul (d.a, ultimul 
episod) 9.00 Mowgli (f, ep. 10) 9.30 Su
per Abracadabra 11.00 Doctor în 
Alaska (s, ep. 73) 12.00 Profeții despre 
trecut 12.50 O propoziție pe zi - 
retrospectiva săptămânii 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Dragul de Raymond (s, 
ep. 1) 13.30 Chestiunea zilei 14.10 Al 
șaptelea cer(ep. 34) 15.00 Focul ucigaș 
(f, SUA, 1991) 17.10 Lumea filmului
18.10 Beverly Hills (s, ep. 134) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Arșița (f, Anglia- 
SUA, 1991) 22.00 Cybil (ep. 26) 22.30 
Știrile PRO TV 22.35 Știrile sportive
22.45 Procesul etapei

8.00 Apărătorii galaxiei 8.30 
Documentar National Geographic 9.00 
Inspectorul Gadget 10.00 Prințul Va
liant (ep. 9) 10.30 Adună-ți gândurile 
(s) 11.00 Aventurile lui Rocko (d.a)
11.30 Pământul: Bătălia finală (s, ep. 
18) 12.30 Eurofotbal - emisiune 
sportivă 13.30 Automobilism 14.00 
Marile aventuri ale secolului XX (ep. 5) 
15.00 Poveste de adormit..adulți 
(comedie, SUA, 1964) 17.00 Zona M- 
emisiune muzicală 18.00 911: Apel de 
urgență (ep 24) 19.00 Știri 19.45 în 
toiul nopții (aventură/comedie, SUA, 
1985) 22.00 Centennial - Legende din 
lumea nouă (ep. 5) 23.00 Știri 

8.00 Căutătorii de aur 8.30 A doua 
familie (do) 9.00 Inspectorul Gadget 
(d.a) 9.30 Aventurile lui Rocko (d.a) 
10.00 Mecanica distractivă (f) 10.30 
1999 (ep. 28) 11.30 Duminică la prânz 
(talkshow) 13.00 Campionatul Mondial 
de Motociclism 14.00 Lumea lui Dave 
(s, ep. 30) 14.30 Față în față la Holly
wood (ep. 33) 15.30 în numele iubirii 
(do., ep. 9) 16.00 Explorer (ep. 3) 
17.00 Un alt început (s,ep. 19/r) 18.00 
Atingerea îngerilor (s, ep. 18) 19.00 
Știri 19.45 Iubire în stil american 
(comedie, SUA, 1988) 21.30 Călătorii 
în lumi paralele (s, ep. 33) 23.00 Știri
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Luni 3 august

8.00 Omul mării (sir) 8.45 Ver
dict: crimă (s) 9.45 Nimic personal 
(s/r) 10.30 Dragoste și putere (s/r) 
11.15 Marielena (s/r) 12.00 Din 
toată inima (s/r) 13.30 Jocurile 
bunăvoinței (rez.) 14.30 Regăsirea 
(f/r) 16.00 Omul mării (s) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din toată inima 
(s) 18.30 Concursul de Acasă 
18.45 Din toată inima (s) 19.30 D.a. 
20 00 Dragoste și putere (s) 20.45 
Nimic personal (s) 22.30 Masque
rade (co. Anglia 1965)

Marți 4 august
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s) 9.45 Nimic per
sonal (s/r) 10.30 Dragoste și 
putere (s/r) 11.15 Marielena (s/r) 
12.00 Din toată inima (s/r) 13.30 
Jocurile bunăvoinței 14.00 Mas
querade (f/r) 16.00 Omul mării (s) 
17.00 Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s) 18.30 Concursul 
de Acasă 18.45 Din toată inima 
(s) 19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.30 Jocurile
bunăvoinței (rez.) 22.30 Sâni de 
gheață (dramă Franța 1974)

Miercuri 5 august
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s) 9.45 Nimic per
sonal (s/r) 10.30 Dragoste și 
putere (s/r) 11.15 Marielena (s/r) 
12.00 Din toată inima (s/r) 13.30 
Jocurile bunăvoinței 14.15 Sâni 
de gheață (f/r) 16.00 Omul mării 
(s) 17.00 Marielena (s) 17 45 Din 
toată inima (s) 18.30 Concursul 
de Acasă 18.45 Din toată inima 
(s) 19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Nimic personal 
(s) 21.30 Jocurile bunăvoinței 
(rez.) 22.30 How to Murder Your 
Wife (co. SUA 1964)

Joi 6 august
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s) 9.45 Nimic per
sonal (s/r) 10.30 Dragoste și 
putere (s/r) 11.15 Marielena (s/r) 
12.00 Din toată inima (s/r) 13.30 
Jocurile bunăvoinței (rez.) 14.00 
How to Murder Your Wife (f/r)

16.00 Omul mării (s) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată inima (s) 
19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Nimic personal 
(s) 21.30 Jocurile bunăvoinței 
(rez.) 22.30 Shadow of a Doubt 
(thriller SUA 1943)

Vineri 7 august
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 Ver

dict: crimă! (s) 9.45 Nimic personal 
(s/r) 10.30 Dragoste și putere (s/r) 
11.15 Marielena (s/r) 12.00 Din 
toată inima (s/r) 13.30 Shadow of 
a Doubt (f/r) 16.00 Omul mării (s) 
17.00 Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată inima (s)
19.30 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Nimic personal (s)
21.30 Jocurile bunăvoinței (rez.)
22.30 Două lozuri (dramă 
România 1957)

Sâmbătă 8 august
8.00 Omul mării (r) 8.45 Ver

dict: crimă! (ep. 79) 9.45 Sport 
11.15 Marielena (r) 12:00 Din 
toată inima (r) 13 30 Matlock (r)
14.30 Cinemateca de Acasă: 
Două lozuri (r) 16.00 Omul mării 
(ep. 93) 17.00 Marielena (ep. 
184) 17.45 Din toată inima (ep. 
131) 18.30 Concursul de Acasă 
18.45 Din toată inima (s, ep. 132)
19.30 Magazinul animalelor (d.a 
ultimul episod) 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 135) 20.45 Nimic 
personal (s, ep. 133) 21.30 Ver
dict: crimă! (ep. 77) 22.30 
Cinemateca de Acasă

Duminică 9 august
8.00 Tenis: finale celebre 

10.00 Sport extrem 10.30 Motor 
Sport Magazin 11.00 Raliu 11.25 
Finala NBA 12.30 Baschet NBA 
13.00 Jocurile bunăvoinței 14.00 
Rugby 15.30 Volei 16.00 FIFA 
Magazin 16.30 Sport 19.00 
Retrospectiva sportivă a 
săptămânii 19.10 Faza zilei 
19.20 Sport la minut 19.30 
Casper (d.a, ep. 1) 20.00 Salonul 
muzical ,.Acasă” - Lista lui Sava
22.30 Danielle Steel's: iubire fără 
sfârșit (f) 24.00 Necazuri cu 
Harry (comedie, US, 1855)

FORȚA 
DIVERSITĂȚII

(Urmare din pag. 1)

puțin trei etnii și două 
religii. Dar de ce să 
recurgem ia exemplul 
Elveției, când avem 
propriul nostru exempiu 
in Transilvania și Banat a 
căror civilizație aflată 
intotdeauna cu un pas 
inaintea celorlalte pro
vincii istorice românești 
este o izbândă a 
multiculturalității lor, 
izbânda unei diversități 
etnice și religioase 
acceptate, care ie-a 
conferit personalitatea și 
prestigiul printre re
giunile cu identitate 
precisă ale Europei. Și 
aceasta în ciuda 
intermitentelor conflicte 
care s-au manifestat și 
aici ori de câte ori 
naționalismul nocturn, 
fundamentalismul reli
gios sau pur și simplu 
extremismul demențial 
au incendiat, ca in martie 
1990, pacea unei civi
lizații seculare.

însuși drumul lent dar 
decjs al Europei înspre 
unitate este totodată o 
ascensiune înspre treapta 
goetheeană a acceptării 
de către toate națiunile 
sale a diversității și a 
exploatării beneficiilor  pe 
care respectarea ei n,u 
întârzie să te aducă. Un 
mare regizor de film, 
Louis Maiie, spunea, 
având in vedere doar 
cultura: “Ar fi o crimă să
renunțăm ta deosebirile
noastre /...) Forța
Europei este suma
culturilor noastre".

Mergi pe acoperire de calitate!

Concursul CONNEX GSM “Descoperiți acoperirea noastră" i-a desemnat pe cei 
care s-au calificat pentru tragerea la sorți a unui autoturism Nissan Micra:
1. Sanitski Florica / Arad
2. Paneș Cristian / Timișoara
3. Kicoș Sabina / Lugoj
4. Pasca Elena / Arad
5. Huros losif Nicolae / Deva
6. Georgevici Dan / Timișoara
în plus, fiecare dintre ei va primi un telefon Motorola D460 și conectare gratuită la 
rețeaua CONNEX GSM.

CONNEX GSM îi felicită și îi invită săîși ridice premiile și să participe la tragerea 
la sorți pentru autoturismul Nissan Micra care va avea loc pe 30 iulie la magazinul 
CONNEX GSM din Timișoara, strada Rodnei nr. 2.

Drum bun! Numai cu acoperire de calitate!

Descoperiți acoperirea noastră! X<

Rău platnici
Datorită faptului că multi 

locatari nu-și plătesc la timp 
taxele comune, unele asociații 
de locatari din Simeria au mari 
datorii restante către S.C. 
General Simprest S.A. Astfel, 
asociațiile nr. 16 și 23 au res
tanțe la plata serviciilor prestate 
de 14 luni, care totalizează zeci 
de milioane de lei. Vina este a 
locatarilor, dar și a celor abilitați 
să facă încasările la timp. La 
asociația nr. 23 președintele 
acesteia pretinde că n-a știut de

restanțele mari ce s-au 
acumulat, dându-și demisia, 
iar administratorul, Viorica 
Hotăran, caută tot felul de 
scuze. Că unii locatari sunt răi 
platnici este adevărat, dar nici 
administratorul nu s-a implicat 
suficient ca să determine plata 
cu regularitate a taxelor 
comune. Ar fi cazul să 
răspundă de felul cum și-a 
îndeplinit funcția, aceasta fiind 
remunerată corespunzător. 
(Gh. P.).

<--------------------------------------------------------------------------- l
i A rămas fără bani și țuică! i

Pentru că a lăsat ușa de la apartament descuiată, Constantin |
■ Diaconescu, un pensionar de 60 de ani din Lupeni, a rămas fără ■ 
* 1200000 de lei și un bidon de 60 I de țuică. Acest lucru, întrucât 1 
| doi hoți, recidiviști, au intrat și au făcut “curățenie”. Ei se numesc |
■ Dorel Mihoc, 30 de ani, din localitate și Sava Porumboiu, 24 de ■ 
1 ani, din Focșani. Au fost reținuți de poliție.

Generalizând, putem 
spune, ca și în căzui SUA, 
dar la viitor, că forța 
Europei va sta în 
diversitatea ei. Căci, din 
păcate, acceptarea 
diversității de către toate 
națiunile Europei, chiar și 
de cele bântuite încă de 
himera anacronică a 
mesianismului lor, 
rămâne deocamdată un 
nobil deziderat. Să 
sperăm că nu pentru mult 
timp. Căci există de pe 
acum un spirit anticipativ 
ai unei Europe solidare, 
pe care l-am simțit adiind 
și de curând în acel 
magnific concert cu 
Carreras, Domingo și 
Pavarotti, acompaniațide 
impecabila Orchestră a 
Parisului. Ceea ce ne 
duce iar cu gândul ta 
Goethe: "Nu există artă 
patriotmi sau stiintă 
patriotică. Si una si alta, 
ca tot ce e înălțător si bun, 
aparțin lumii întregi”.

zMuitcaire die lai teleormănenii 
pentru ti ui nedloirenii

Săptămâna trecută am fost martori la un gest de 
solidaritate cu hunedorenii afectați de inundațiile din 
cursul lunilor iunie și iulie a.c.

Din Alexandria, o delegație condusă de dl 
deputat Florea Buga, președintele Consiliului 
Județean PRM Teleorman, a adus un transport de 
cereale, haine, bunuri de uz casnic, destinate 
locuitorilor afectați de inundații din satele comunei 
Turdaș.

însoțiți de dl Emil Dumitru, președintele filialei 
Județene Hunedoara a PRM, și de dna Jeta Lazăr 
Constantinescu, coordonatoarea organizației 
județene de femei a aceluiași partid, delegația s-a 
întâlnit la sediul primăriei Turdaș cu dl viceprimar 
loan Ștefan și cu secretarul primăriei, dl Remi 
Bocșeri. în urma discuțiilor, dl viceprimar a subliniat 
că, sub aspectul pagubelor produse, cel mai afectat 
sat a fost Pricazul (unde au fost inundate 46 de case), 
însă pierderile mai semnificative (celpuțin 2 miliarde 
de lei) s-au înregistrat datorită inundării culturilor 
agricole și pășunilor, din cele 840 ha, aflate la vremea 
inundațiilor sub ape, 540 ha fiind cultivate (cereale, 
legume, cartofi).

Localnicii din Pricaz s-au bucurat de primirea 
unor pachete, conținând alimente, obiecte de

îmbrăcăminte și de uz casnic în valoare de 14 
milioane de lei, trimise de dl Corneliu Vadim Tu
dor, președintele PRM. Ne-a impresionat uimirea 
și bucuria unei bătrâne ce descoperise într-un 
pachet un fier de călcat nou-nouț. Trei tone de 
cereale (grâu, orz) au fost donate de Asociația 
agricolă ,,Socetul" SA din comuna Stejaru - 
Teleorman, reprezentată de dl Daniel Mateescu, 
președintele consiliului de administrație și 
vicepreședinte al organizației județene PRM - 
Teleorman, și de dnii Marin Tilea și Ion Burtumac. 
în nume personal, dl Mateescu a donat și un sac 
de îmbrăcăminte.

Din partea filialei Teleorman a PRM s-au mai 
adus o tonă de făină și 250 de obiecte de 
îmbrăcăminte și încălțăminte.

în încheiere, menționăm remarca dlui Remi 
Bocșeri, secretar al primăriei Turdaș, privind 
utilitatea unor asemenea gesturi: „Deși nu rezolvă 
toate problemele, ajutoarele înseamnă mult 
pentru acești oameni, ce se simt marginalizați, 
înseamnă că lumea nu îi uită.

A consemnat 
Adrian Mihai JUDELE

(Urmare din pag. 1)

poposesc la noi ciorbe și mâncăruri 
gătite. Acum servim doar mici, virșli, 
câmați și pește la grătar."

Dna Tania se declara mulțumită de 
faptul că cei care au fost o dată aici au 
revenit și altă dată. Speră că va fi frumos. 
,,De la patron pornește inițiativa și dacă 
pretinzi personalului corectitudine, servire 
civilizată, ordine și curățenie, trebuie tu 
însăți să-i fii primul exemplu".

început de bun augur
Dna Vioneli Hălmagiu a trăit mulți ani 

dincolo de Munții Meridionali urmându-și 
bărbatul. După ce soțul a decedat a 
revenit cu cei doi feciori acasă, în Ardeal, 
și au început, în urmă cu câțiva ani, să 
amenajeze un popas turistic în satul 
Băiești, comuna Pui. A construit, dânsa 
și cu cei doi băieți, fără nici un sprijin din 
altă parte, o cabană la intrarea dinspre 
Petroșani în localitatea amintită.

- Se opresc trecătorii la „Zăvoi"? am 
întrebat-o.

- Da. Deși hanul funcționează de 
puțină vreme, este cunoscut, am început 
să ne formăm o clientelă stabilă.

- Ce îi oferiți?

- O gamă largă de preparate 
culinare - mici, virșli, friptură, 
minuturi diferite, sandviciuri. Avem 
deja furnizori de marfă proaspătă 
foarte serioși. Bineînțeles și un larg 
sortiment de băuturi. Dar să știți că 
ne aflăm abia la început de drum.

Avem în gând să ne extindem.
- Ce planuri aveți?
- Multe, vi le spun pe cele mai 

importante: vom monta căsuțe din lemn, 
vom amenaja o piscină. ,,Zăvoi" va 
deveni un popas turistic de mare căutare.

Turismul și unitățile
private

Hanul “Căsuța albă” din Petros, comuna Baru Mare, stă la 
dispoziția turiștilor 24 de ore din 24.

Popasul turistic “Mariana” din Baru Mare, populat mai a 
Foto: 7
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IRCM'GAZ dlezgiiroaupă dliiir 
irwui secuureai irâzlbcîuiluiii 

pertirui rtui»iplaitirii€ii
Sectorul Gaz Natural Hu

nedoara are de încasat de 
la asociațiile de locatari din 
municipiu suma de 250 de 
milioane de lei ce reprezintă 
restanțe la plata gazului me
tan consumat începând cu 
luna ianuarie 1998. Din cele 
declarate de dna Victoria 
Grecu, statistician în cadrul 
Sectorului Gaz Hunedoara, 
datorită acumulărilor de da
torii, ROMGAZ va trece la 
sistarea furnizării de gaz că
tre asociațiile de locatari ca
re au acumulat datorii mai 
mari de 10 milioane de lei. 
Acestea sunt la această dată 
următoarele: Asociația nr. 15 
- 12,4 milioane lei; Asociația

nr. 16 - 21,2 milioane; Aso
ciația nr. 17 - 26,5 milioane; 
Asociația nr. 18 - 13 milioa
ne; Asociația nr. 22 - 22 mili
oane; Asociația nr. 28 - 27 
milioane; Asociația nr. 29 - 
11,7 milioane; Asociația nr. 
49 - 20,3 milioane; Asociația 
nr. 55 - 23,1 milioane; Aso
ciația nr. 56 - 30 milioane și 
Asociația nr. 59 - 15,6 mili
oane. Din cele declarate de 
interlocutoare din cele 78 
de asociații de locatari din 
Hunedoara doar o treime și- 
au plătit la zi consumurile de 
gaz. Se apreciază că reluarea 
alimentării cu gaz se va face 
doar în momentul în care de
bitul va coborî la zero.

s onoa7£

X
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într-un cadru festiv, în data de 20 iulie a.c., Primăria Hune
doara i-a decernat dlui ing. Silviu Samoilescu, fost director al S.C. 
"Siderurgica" S.A., diploma de cetățean de onoare al municipiului. 
Gestul a venit ca o recunoaștere a activității deosebite pe care, 
de-a ijngul întregii sale evoluții profesionale, dl Samoilescu a 
desfășurat-o în combinatul hunedorean. Diploma a fost înmânată 
de dl Constantin Buzea, viceprimarul Hunedoarei.

Preocupări la Primărie

Primăria Hunedoara are de 
recuperat sumele acordate cu 
titlu de ajutor social unui număr de 
persoane defavorizate care în 
primele trei luni din acest an au 
obținut venituri suplimentare. A- 
ceste venituri ocazionale au scos 
aceie persoane din categoria ce
lor îndreptățite să primească aju- 
tciul social. Veniturile au provenit 
din valorificarea fierului vechi. 
Sunt persoane care au încasat

ajutorul social, deși în lunile res
pective au încasat de la firmele de 
colectat și valorificat deșeuri 
sume variind între 4 și 7 milioane 
de lei. în prezent Primăria Hune
doara cheltuie lunar pentru plata 
ajutorului social suma de 75 de 
milioane de lei. Se apreciază că 
sumele care trebuie recuperate 
sunt aferente unei perioade de 
trei luni, reprezentând perioada de 
început a acestui an.

Pagina realizata ae.
^eorgeta BÎRLA, Adrian SĂLÂGEAN, Gh. PAVEL

Festival pop-rock la 
Hunedoara

La sfârșitul lunii august, 
municipiul de pe Cema va găz
dui festivalul - concurs sub ge
nericul EAST-WEST HEAVEN 
FESTIVAL, organizat de Radio 
COLOR Hunedoara și de for
mația germană B-YOND.

Participante la acest festi
val vor putea fi formații necon
sacrate, reprezentând toate 
orientările cuprinse în genul 
muzical pop-rock. Precizând că 
interpretarea trebuie să fie live 
(fără material analog sau di
gital preînregistrat), organiza
torii îi invită pe cei interesați ca 
până în data de 12 august a.c. 
să trimită un plic care să con
țină o casetă demo cu 3 piese,

date despre formația partici
pantă, precum și numărul de 
telefon sau adresa unde pot fi 
contactați.

In rândul plicurilor trimise 
pe adresa Radio COLOR, str. 
Moldovei, nr.6, cod 2750, mun. 
Hunedoara, tel. 054/724026, se 
va face o selecție, pe baza ca
setelor demo, cu cei admiși 
urmând ca organizatorii să ia 
legătura în vederea participării 
la festival.

Cele mai bune formații vor 
fi răsplătite cu premii constând 
în instrumente muzicale (un set 
complet de tobe TAMA Rock 
Star DX, o chitară bas CYMAR 
ș.a.)

ATENȚIE, CONDUCĂTORI AUTO!
Viteza excesivă face din nou 

victime pe șosele
Un grav accident rutier s-a 

petrecut la începutul acestei 
săptămâni pe șoseaua D.N.68 B, 
pe primul pod la intrarea în Hune
doara, dinspre Deva.

Sesizată telefonic de către 
serviciul de urgență al Spitalului 
Municipal, echipa operativă a 
Biroului de Poliție Rutieră a muni
cipiului Hunedoara s-a deplasat la 
locul accidentului: aici au con
statat că numitul Macovei Adrian 
(34 de ani), domiciliat în Hune
doara, conducătorul autoturis
mului Dacia 1300 cu numărul 2- 
CS-1467, la intrarea într-o curbă 
ușoară la stânga a pierdut con
trolul volanului autoturismului, din 
cauza vitezei excesive. Pătrun
zând pe contrasens, autoturismul 
s-a izbit de parapetul din stânga 

^podului, după care a căzut de pe

pod de la o înălțime de 7 metri, pe 
calea ferată uzinală a S.C. 
Siderurgica S.A.

Consecințele au fost dra
matice: șoferul și cei doi pasageri 
au suferit leziuni grave și au fost 
internați în spital cu diagnosticul 
de traumatism cranio-cerebral 
acut și alte contuzii, Kis Mihali (37 
de ani) și Vasile Rahaela (9 ani) 
fiind transportați la Spitalul 
Județean din Timișoara.

A fost întocmit dosar de 
cercetare penală.

între timp, pasagerul Kis 
Mihali a decedat, iar poliția 
așteaptă rezultatul analizei 
sângelui conducătorului auto; 
dacă se confirmă prezența 
alcoolului, acesta riscă o pe
deapsă de la 5 până la 15 ani 
închisoare.

Nu-ți mai arde de artă, fie ea și 
populară, la un salariu de 

200.000 de lei pe lună
Cooperativa meșteșugărească "Arta populară" din Hunedoara este 

una din cele cinci cooperative desprinse din corpul cooperativei "Drum 
Nou" în urmă cu opt ani. Denumirea de "Arta populară" provenea de la una 
din secțiile cooperativei specializate pe confecționarea manuală de 
covoare persane. Perioada de glorie a acestei activități a devenit însă 
amintire, problemele cu care se confruntă în prezent "Arta populară" 
părând fără de ieșire. în prezent, conform celor declarate de dna Gabriela 
Tănase, președintele cooperativei, din toate secțiile mai funcționează doar 
două. Este vorba de unitățile de croitorie damă și curățătorie chimică. 
Comenzile de confecții sunt mai mult sporadice, existând luni în care 
numărul acestora nu depășește cifra cinci. La fel unitatea de curățătorie 
chimică merge pe pierderi atâta timp cât consumul energetic lunar al 
utilajului costă cca. 1,5 milioane de lei, iar veniturile încasate nu trec de 
700.000 de lei. Mai rămâne secția de covoare care, fatalmente, este în 
blocaj de activitate în prezent cu angajatele ei trimise acasă. "N-am mai 
primit nici o comandă de la intermediarul nostru ICECOOP, iar de la 1 aprilie 
a.c. am încetat activitatea secției de covoare. Femeile de la această secție 
au fost date în șomaj, dar datorită faptului că nu au acceptat să ocupe un 
post similar la un patron, concurent cu noi, au pierdut și această sursă de 
venit. E păcat de acest colectiv, cu mare experiență în confecționarea 
manuală de covoare, o activitate extrem de dificilă și anevoioasă, dar care 
nu este plătită nici pe departe la valoarea ei", ne spune dna Tănase. 
Secția fabrica covoare cu 108.900 noduri pe metru pătrat și cu 200.000 
de noduri pe metru pătrat. Prețul unui covor de doi metri pe trei este de 6 
milioane de lei. Manopera femeii care lucrează reprezintă 160.000 de lei la,, 
un metru pătrat de covor țesut la care se adaugă 6000 de lei urzitul. Deci 
venitul total la un metru pătrat de covor este de cca. 166.000 de lei. Cum 
norma maximă care se poate realiza într-o lună de zile de către o 
lucrătoare cu experiență nu trece de 1,3-1,4 mp, rezultă un salariu de 
cca. 200.000 de lei. Cam puțin pentru supraviețuirea unei persoane în 
aceste timpuri. Președintele cooperativei speră ca începând de la 1 
august să primească din partea ICECOOP-ului câteva comenzi care 
să-i permită redeschiderea secției de covoare. Până atunci coope
rativa există doar prin veniturile aduse de chiria încasată de la cele 
12 spații aflate în proprietate. Se apreciază că singura șansă de 
achitare a datoriilor cooperativei către bugetul de stat, cca. 60 de 
milioane de lei, și reabilitare a producției este trecerea la vânzarea 
unor active, existând, ne spune dna Tănase, din partea UCECOM 

^disponibilitate pentru acest proces. 4

Trecut și prezent la Castelul Corvineștilor
“ ------------------------------------------  ■ ■ -   -  

Semnături ale unor oameni de
Intr-o perioadă în care pe măsura trecerii zilelor se face tot mai 

simțită atmosfera de vacanță, la Castelul Corvineștilor activitățile au fost 
în toi.

Lucrările de restaurare își continuă mersul, stingherite doar de 
reducerea fondurilor (față de cele prevăzute) primite de la Ministerul 
Culturii, "completate" - desigur, pe măsura posibilităților - din bugetul local 
(e vorba despre repararea și restaurarea vitraliilor).

După mai multe zile de desfășurare, săptămâna aceasta s-a finalizat 
cea de-a doua ediție a Festivalului "Castelul studențesc", ai cărei 
protagoniști au fost studenți de la facultăți de arte plastice din țară, cu 
creațiile lor concepute și realizate în preajma Castelului.

Tot în perioada amintită, în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, s-a 
deschis șantierul arheologic din Grădina Castelului, al cărui responsabil 
este prof.univ.dr. Sabin Luca, de la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. 

I Aceste lucrări au fost reluate de fapt după mai mulți ani de zile, acum 3 
| an;. în colaborare cu profesori și studenți de la Facultatea de Istorie a 

universității sibiene, dar și cu sprijinul câtorva elevi hunedoreni. Lucrărilor 
d:n acest an (ce se vor termina în 15 august), Primăria locală le-a alocat 
banii solicitați de organizatori, respectiv 15 milioane de lei, după cum 
preciza Cristian Roman, muzeograf-arheolog al Muzeului Castelul 
Corvineștilor.

în urma săpăturilor efectuate, completa interlocutorul, s-au descoperit 
locuințe datând din epoca bronzului, din cea a fierului, din perioada 
medievală, precum și complexe cultice din epoca dacică clasică. Așa 
încât se confirmă că terasa Castelului a fost intens locuită, practic 

■ neîntrerupt, din neoliticul timpuriu, până în perioada contemporană 
Castelului. De altfel, se intenționează ca rezultatele acestor cercetări să 
fie publicate într-un studiu monografic despre situl hunedorean, spre o 
cât mai bună cunoaștere a lui.

O altă activitate de cercetare, inițiată de Cercul de arheologie al 
muzeului în colaborare cu Clubul de speologie "Proteus" din Hunedoara 
(sub aceeași coordonare a universității sibiene), se desfășoară încă din 
primăvară la peștera de la Cauce, lângă satul Cerișor. Acțiunea, men- 

1 ționează arheologul muzeului, are ca scop cunoașterea în amănunt a 
locuirii de peșteră și a microzonei oferite de Poiana Ruscă.

vază într-o carte de vizitatori
Răsfoind cartea de vizitatori 

a Castelului Corvineștilor din a 
doua jumătate a veacului trecut 
afli multe lucruri interesante, poți 
emite unele judecăți, iar dacă 
cercetezi mai profund lucrurile, 
ajungi uneori la concluzii sur
prinzătoare.

Așa cum ne declara dl prof, 
loachim Lazăr de la Muzeul Ci
vilizației Dacice și Romane Deva, 
în cartea de vizitatori amintită 
figurează, la doar doi ani de la 
instituirea dualismului austro- 
ungar, numele unui român ca 
primar al Hunedoarei. Citind în 
continuare lista vizitatorilor din 
acea zi, 21 octombrie 1869, pu
tem spune că primarul August 
Horșian a fost însoțit în vizita 
sa la castel de o adevărată dele
gație. Descifrăm semnăturile lui 
Ioane Simionaciu, losif Szentivăny, 
Fani Fodorși lohan Imre. Cu sigu
ranță numele acestea sunt ale 
unor personalități locale ale vremii, 
știut fiind că aceste cărți de vizi
tatori erau oferite pentru a-și sem
na numele unii oameni de vază.

Cercetând aceeași carte de 
vizitatori , dl loachim Lazăr a 
descoperit și semnătura scrii

torului losif Vulcan, din Oradea, 
cel care a publicat în revista sa 
"Familia" primele poezii ale lui 
Mihai Eminescu, făcându-l astfel 
cunoscut și românilor ardeleni 
pe cel ce va deveni, peste ani, 
poetul național al României. Sem
nătura lui losif Vulcan este da
tată în carte în ziua de 2 octom
brie 1870. Semnificativ este că 
losif Vulcan n-a fost singur în 
vizită la castelul din Hunedoara, 
ci însoțit de o delegație. Deși sunt 
greu de descifrat semnăturile 
însoțitorilor săi, totuși, în dreptul 
uneia dintre ele lonu (și probabil) 
Branu figurează profesia "ad- 
vocatu", iar altă semnătură îl re
prezintă pe Alesiu Olariu, per
sonaj cunoscut la vremea sa. 
Alte două semnături sunt indes
cifrabile, una începând cu pre
numele Georgiu. Se pare că de
legația era alcătuită în întregime 
din români, oameni de cultură și 
juriști veniți de la Oradea la Hune
doara probabil cu treburi, dar. și 
cu gândul de a vizita castelul ca
re a aparținut marelui lancu de 
Hunedoara, cel care a dat Un
gariei pe unul dintre cei mai stră
luciți regi ai săi, Matei Corvin.
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Pe sub fereastră îmi curge un râu, 
unda lui e clepsidra care-mi numără 
nopțile albe, zilele negre, 
lebede albe, lebede negre 
într-un balet de cenușă dănțuind, 
dănțuind...
Mai stăruie pe mal 
pașii femeii tatuați pe nisip, 
în neguroase plecări și întoarceri, 
curând se vor aprinde stelele în râu, 
curând voi arunca năvodul 
la pescuit de stele...
Lângă pleoape îmi tremură îndelung 
a elitră,
o gâză se pregătește pentru lunga 
călătorie în mineral, 
caier de fum tors de năluci 
e aburul nopții, sub pavăza lui, 
râul poposește o scânteie de timp 
sub o anume fereastră 
revărsând în jur 
ceva cu neputință de tălmăcit... 
ceva ce-i face pe greieri să cânte.

Ionel AMĂRIUTEI
\>

Pextoi tab fee.

Curgem pe calea,
Ce nu poartă un secret,
Spre acele locuri,
Unde priveliștea 
Se topește încet. 
Curgem pe valul, 
Albastru,
Până când inimile
Ne iau foc.
Simțim cum în ochi 
înflorește aerul veșnic, 
Al visării,
Pentru iubire,
Rostim mereu,
Nu trebuie să pierdem, 
Libertatea înserării.

Miron TIC
v____________________________ :____/

Muzica, doar ea
Am desprins câteva nestemate durate la focul 

pasiunii. Le-am aflat într-o școală dintr-un orășel 
din Vale - Aninoasa. Școala poartă numele "Sf. 
Varvara” și are printre dascăli, de ani și ani, oa- 
meni-inimă, oameni -flacără, Oameni. Ei nu pot sta 
locului, ard, aleargă, cad.se ridică și iarăși cad. Și 
toate acestea la un loc înseamnă pentru ei dra
goste de frumos, de idei, de cultură, de ridicare 
spirituală.

Zece fetițe a ales învățătoarea Didina Botgros 
din ciorchinele celor 12 mici soliste - care au 
reprezentat onorant școala aninoseană la ultimele 
ediții ale unui îndrăgit festival de muzică ușoară 
pentru copiii Văii Jiului (festival inițiat și găzduit 
chiar de această localitate) - pentru a le uni într-un 
grup muzical-coregrafic. Și a reușit. Luată în parte 
fiecare fetiță e o steluță, o scânteie. împreună sunt 
un joc de lumini, de cânt, ritm și gingășie. Roxana și 
Flavia din clasa a I l-a, Rodica și Giorgiana din clasa 
a lll-a, Andreea și Luminița din clasa a IV-a, Diana, 
Roxana și Luminița, din clasa a Vl-a și Veronica 
din clasa a VIIl-a - toate premiante la învățătură,

V ........

toate cu locuri de mândrie pe podiumul muzicii 
ușoare pentru copii, toate bucurii pentru părinți și 
școală.

într-o așezare în care nu ființează ( se dorește 
de multă vreme!) un club al copiilor, dascăli cu inima 
cât muntele fac artă cu cei asupra cărora s-a 
lăsat de timpuriu, cu generozitate, acest har. "Am 
gândit acest grup muzical-coregrafic ca un lait
motiv al festivalului cântecului pentru copii, ce se 
desfășoară aici, în Vale - ne spune dna învățătoare 
Didina Botgros. Și, prin "ieșirile" lui în public - pe 
scenă sau la televiziunea locală a Văii Jiului - cred 
că a izbutit. El simbolizează importanța cântecului 
pentru copii, a jocului, atmosfera de bucurie, de 
gingășie, de lumină și speranță. ’’ "Muzica m-a 
fermecat/ Ritmul ei azi m-a vrăjit/ Merg la braț cu 
ea cântând/ Nu renunț la ea nicicând/ Ea e toată 
viața mea/Muzica, doarea" - fredonează steluțele 
sub sclipiri de reflector, adunând și răspândind 
lumină. Iar inima spectatorului mare sau mic vi
brează la același glas al iubirii pentru frumos.

Lucia LICIU

uieerehre de poezie
EkflSIEH

înțeleg de pe ultima co
pertă că autorul acestei cărți 
se află la a patra apariție e- 
ditorială. După Diminețile 
orașului (Facla, 1985), Zbor 
de egretă (Facla, 1989) și 
Amiază cu faun (Hestia, 
1995), timișoreanul Nicolae 
Roșianu este prezent din 
nou în fața comisiei de tes
tare a cititorilor și a judecă
torului suprem - timpul - cu 
acest volum de versuri su
gestiv și ocrotitor intitulat 
Viața în cămașa de azbest 
(Editura Eubeea, 1998). Nu 
am găsit o justificare deplină 
a titlului (altă poveste), dar el 
nu constituie nici o pavăză 
suficientă împotriva unui fel 
de proletcultism întârziat și 
de multă vreme ieșit din uz: 
norocul este altul - și e spre 
binele autorului -, pentru că, 
lăsând la o parte poemele 
cu tentă clară patriotard-lo- 
zincardă, în a doua parte a 
cărții, poetul ne relevă ade
vărata sa valoare ca să spun 
așa; deci, undeva în interiorul 
cărții se află o ruptură sau, 
altfel spus, se trece la o... 
nouă calitate a poeziei. De la 
una putând fi lesne înregi
mentată în creația unor Th. 
Neculuță, A. Toma, V. Tul
bure, D. Deșliu și M. Banuș 
(uneori) etc., în care co
manda social-politică este 
la loc de cinste, se ajunge la 
creații de certă valoare poe
tică. Și, pentru o imagine 
corectă și clară, lucrurile stau 

astfel: "Și nimeni n-aude cum 
murmură țara / Din sine pre 
sine prăsindu-se iar; / în timp 
ce norodul își poartă povara / 
Malefice ruguri se-aprind la 
hotar // Sub semnul aceleiași 
strâmbe porunci / Că țara-i fe
uda bogaților zilei / Și doar 
proletarul mai trage pe brânci 
/ Pentru un bănuț din cutiile 
milei"// (Limita răbdării, p. 11);

Nicolae Roșianu:
Viața în cămașă de azbest 
Editura Eubeea, Timișoara, 1998 

și: "E prea răcoare-n lume și 
pe zare / Vagante umbre trec 
amușinând / Cenușa alego
ricelor care / Uitate pe morena 
unui gând" // în care arde aria 
ninsorii / Și se rotesc iubirile 
târzii / Pe aripi de elitre iluzorii 
/ într-un ocean de lotuși si
defii" // (Cenușa alegorică, p. 
34). Aproape suntem tentați 
să credem că nu e vorba des
pre același autor... Dar este 
un contrabalans necesar care 
îi asigură poetului câștigul de 
cauză și îi atestă statutul de 
creator, iar cărții îi deschide 
ușa spre șansa viabilității, 
însă, încet-încet, poetul se 
metamorfozează, sau revine 
(?) la starea sa naturală, ofe- 
rindu-ne versuri de simplă și 
plăcută tandrețe, nostalgie și 
lirism care, toate la un loc, 
plus ușurința cu care versifică, 
dau tonul unei atmosfere pi- 
llatiene: "Vine primăvara ca o 

înviere / Peste viforoase 
harfe de tăceri / Ochiul lumii 
crește, urcă baiadere / Din 
povara zilei spre stelare mari 
// Se aprinde capa faunului 
iară / Și rotiri de fluturi lim
pezesc lumini, / în carmine 
flăcări sevele coboară / Din
spre saturnalii către heru
vimi''// (Clepsidra, p. 57). 
Sunt atât de clasice și de 
muzicale aceste versuri încât 
- și sper să nu fiu înțeles 
greșit - , parcă... le-am mai 
citit undeva. Ca și în cazul 
acestui Cântec tăinuit: "Ini
ma mea era cântec / Prins în 
armonii rebele / Troienite cu 
descântec / De vântoase și 
de iele"// (p. 64) - versuri 
sprințare înlăuntrul cărora 
se simt arzând trăirile și zba
terile poetului. Și nu altfel se 
pune problema în poemul 
Zori: "Crisalida lumii se pe- 
trece-n lut / Când soborul 
nopții picură tăceri / Peste 
pragul zilei, încă nenăscut / 
Din străfulgerarea tainicelor 
veri // Fagurii de iriși rătăcesc 
pe zări / în ninsori albastre 
tânguind lumini / Cu ecouri 
tandre stinse-n depărtări / 
Sub cleștar de lotuși și ar
muri de crini"// (p. 71).

Cartea se citește cu inte
res, poate fiindcă ne întoarce 
din drumul atâtor zbateri și 
suprarealisme, modernisme 
și postmodernisme la forma 
de poezie clasică.

Dumitru HURUBĂ

Se aud mereu voci pro și 
contra folclorului. Unii se 
tem că el ar putea dispărea 
sau este în pericolul de a fi 
poluat de muzica de con
sum, care din nefericire are 
destui adepți. Ceilalți sunt 
scandalizați că avem prea 
multe manifestări folclorice 
în județ. Atât amatorii de 
muzică contrafăcută cât și 
cei cărora le repugnă tot ce 
are calificativul popular ar 
face bine dacă ar participa, 
măcar din când în când, la 
spectacole de folclor auten
tic, interpretat de formații și 

soliști care respectă această 
moștenire culturală a popo
rului nostru, se respectă pe ei 
și publicul în fața căruia evo
luează.

Și merită tot respectul a- 
cest public pe care l-am văzut 
și l-am admirat de multe ori. 
Oameni de toate vârstele sunt 
dispuși să facă distanțe imen
se pe jos, peste dealuri și văi, 
pentru a participa la o serbare 
câmpenească, la o sărbătoa
re la care își pot vedea de a- 
proape, uneori chiar îmbrățișa 
soliștii îndrăgiți. Pe ei nu-i 
sperie nici drumul lung, nici 

vremea fie ea rece, ploioasă, 
cu vânt sau dimpotrivă dogo
ritoare. Singura lor grijă e să- 
și găsească un loc cât mai 
bun în fața scenei, de unde să 
vadă și să audă bine. Impre
sionant este modul civilizat în 
care acești oameni urmăresc 
spectacolele și mai ales faptul 
că stau nemișcați ore în șir în 
fața scenei sub ploaie, vânt 
sau arșiță. Abia după ce inter- 
preții au plecat se îndură să 
se întoarcă la rosturile lor.

Așa s-a întâmplat și du
minică pe Platoul Lacuri de 
la Obârșa. Tineri și bătrâni, 

rezistând vântului care i-a 
răcorit mai mult decât s-au 
așteptat sau și-ar fi dorit, au 
rămas să-i admire pe dan
satorii brădeni cu țarinele, 
învârtitele și celelalte jocuri, 
executate cu eleganță și dra
goste de frumos și autentic. 
Cântecele despre eroii mo
ților sau de joc și voie bună 
oferite de soliștii hunedoreni 
Mariana Anghel, Viorica 
Brândușan, Ana Almășana și 
Ciprian Roman sau de Maria 
Dan, clujeancă "adoptată" de 
județul nostru, au fost ascul
tate în liniște, cu religiozitate, 

am putea spune. Iar pe Dră- 
gan Muntean, doinitor fără 
egal al muzicii populare ro
mânești, l-au copleșit cu 
atențiile, mici vase cera
mice, abia încăpute de strei- 
cuța interpretului. Și instru
mentiștii Voicu Stănescu, un 
virtuoz al viorii, și saxofonistul 
Marian Lupo, a cărui față e 
mereu luminată de bucuria 
cântecului, s-au bucurat de 
aprecierea spectatorilor, din
tre care unii erau prima dată 
în situația de a se afla atât 
de aproape, și fizic nu numai 
sufletește, de artiști.

Văzându-i, nu o singu
ră dată și nu numai într-un 
loc, pe acești iubitori ai 
cântecului, jocului și por
tului popular, nu pot îm
părtăși temerile celor care 
cred că folclorul nostru ar 
putea pieri. Așa ceva ar fi 
împotriva firii românului, 
care cântă și la lucru și la 
petrecere, și când e trist și 
când e vesel, muncește și 
joacă cu aceeași tragere 
de inimă.

Viorica ROMAN

Moment din timpul spectacolului susținut de ansamblul Doina Crișului din Brad, cu 
ocazia primei ediții a "Sărbătorii meșterilor populari din Țara Zarandului”.

Foto: Traian MÂNU

în lipsă de alte haine, pe vântul care a bătut destul de puternic, a fost bună și o pătură. Importări 
păstrezi locul în așteptarea spectacolului.

Foto: Traia



Cuvântul liber 31 IULIE 1998

ANIVERSARI

• Părinții lancu Ionel, lancu 
Elena din Deva, bunicii din 
Ormindea urează din toată 
inima, cu toată căldura sufle
telor lor "La mulți ani!" fiului și 
dragului lor nepot lancu Daniel.

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, cu grădină 9 arii, 
viță de vie, str. Olarilor, nr.6 Deva. 
Tel. 215279, după ora 20. (9394)

• Vând apartament 4 camere, 
Brad. Informații tel. 621762, 
orele 8-15 (9380)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva tel. 621762, orele 8-15 
(9380)

• Vând casă, grădină, anexe, 
Simeria, str. Câmpului, nr. 14, 
135.000.000, negociabil. Tel 
261158 (9391)

• Vând garsonieră, Zamfi- 
rescu, Deva. Tel. 219225 (9390)

• Vând casă și pământ. 
Chergheș, nr. 29 (9386)

• Vândflpartament 3 camere, 
str. M. Eminescu, bl. A, sc.1 ,ap,7. 
Tel. 621357, după ora 16 (9304)

• Vând garsonieră nemo
bilată, Hunedoara, zona sta
dion, bloc G3, et.4, tel. 092/ 
258445 (8735)

• Vând casa, anexe, grădină 
intravilan, 60 ari, Bretea Ro
mână. Tel. 711804, după ora 20. 
(8737)

• Vând casă, grădină, pomi, 
vie, Geoagiu Sat, str. Tineretului 
nr 21, județul Hunedoara. 
(8564)

• Vând garsonieră, central, 
etaj 10, preț negociabil. Infor
mații tel. 217594.

• Vând Dacia 1300, stare 
excepțională, tel. 242022, după 
ora 16. (8563)

• Vând tractor U 650, stare 
foarte bună, vizibil în satul 
Mada, comuna Balșa, la nr. 14, 
preț 35 milioane lei, negociabil.
Relații tel. 648104 (8561)

•Vând Dacia 1310TX Break, 
fabricație 1986 și remorcă 
compas 300 AE. Tel. 094/ 
572920 (7217).

• Societatea comercială 
"UNIVERS" SA Deva vinde auto- 
furgon IFA, W 50 L, an fabricație 
1988, 4 locuri, cabină dublă. 
Informații la tel. 216015, 
213427. (OP)

Dimineața era senină și se 
bănuia din nou caniculă pe la a- 
miază. Ieșind din satul Ciopeia, 
comuna Săntămărie-Oriea, mașina 
cu care călătoream a ajuns din 
urmă trei bicicliști ce pedalau har
nic pe asfaltul șoselei. Cei trei 
aveau rucsacuri dodoloațe în spa
te și se deplasau cu viteza ma
ximă ce o puteau atinge aceste 
mijloace de transport, mai ales 
fiindcă intraseră într-o pantă u- 
șoară. Le-am făcut semn să o- 
prească și ne-au împlinit invitația.. în 
cursul scurtei discuții ce am 
purtat-o am aflat că excursioniștii 
pe două roți se numesc Jozsef 
Bartha, Florin Mocanu, lucrători la 
SC "Siderurgica" SA și Lorând 
Mătyas, angajat la Romgaz, toți din 
Hunedoara.

- Unde ați plecat? i-am întrebat.
- Să vizităm Valea Jiului, Valea

• Vând microbuz motor Bra
șov, an fabricație 1982, tel. 
650734 (8516)

• Vând oțel beton, diametrul 
6,8,10,12. Tel. 213637 (9186)

• Cumpăr certificate de ac
ționar la SC Alimentara SA 
Deva. Tel. 094 899313, 232215 
(9389)

• Vând centrifugă rufe 
600.000 lei, set motor Dacia 
1300 480.000, saboți, plăcuțe, 
etrier, punte spate - 360.000, 
două jenți standard - 200.000, 
portbagaj solid 250.000, so
mieră - 380.000, hidrofor 
1850.000, canapea și două 
fotolii extensibile - 1.800.000. 
Tel. 622239 (9395)

• Vând urgent fân, stupi cu 
albine și miere albine, preț 
negociabil. Zam nr. 270, tel. 
631222 (9466)

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

• Vând remorcă Germania, 
500 kg, preț 3.500.000 lei, 
înmatriculată, C.l. tel. 094/ 
556087, 233354. (9430)

• Vând 60 ari de pădure în 
Burjuc. Informații tel. 211727 
(9430)

• Vând piese schimb Opel 
Rekord 2000 (motor caroserie), 
tel. 217241 (9430)

• Vând cazan baie, crom, 
bicicletă, motoretă, telefon 054/ 
242723 (8565)

• Vând combină Bautz 600 
T, stare perfectă plus curele de 
rezervă. Tel. 092/260047 între 
orele 9-16. (8566)

ÎNCHIRIERI

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

OFERTE DE
SERVICII

• Societate comercială exe
cută lucrări de instalații sanitare 
și încălzire centrală. Tel. 
218240, sau 216772, după ora 
16.

• Uzina Mecanică Orăștie 
angajează analist programator, 
ingineri metalurgi, turnătorie 
fontă. Condiții: studii de spe
cialitate. Relații suplimentare la 
serviciul RURS, tel. 054/ 
241040, int. 233, 257. (8559)

Excursioniștii pe doua roți
Oltului, vom merge pe Transfăgă- 
rășan, vom ajunge la Sibiu, în final.

- Sunteți bine dotați?
- Da. N-avem corturi, dar vom 

înnopta pe la moteluri, pe la oameni, 
pe unde vom putea. Bani avem su- 
ficienți.

Cei trei erau prieteni foarte buni 
- am aflat în continuare. Lucru foarte 
important ținând seama că unul este 
român, iar ceilalți doi maghiari. Aici 
vom putea întreprinde un comen
tariu pe tema relațiilor 
dintre români și maghi
arii din Ardeal zdrobind 
speculațiile periculoase, 
mincinoase și profund 
dăunătoare cu privire la 
această problemă. Dar 
n-o facem voind să ne 
referim la altceva. Adică 
trei tineri au plecat să-și 
cunoască țara unde

• Angajez muncitori neca
lificați, bărbați, pentru depozit 
en gros. Tel. 219300, 230793 
(9456)

• Sobar autorizat execut 
sobe teracotă, orice model, 
inclusiv șeminee, garantat!. 
Informații 720301, 718173, 
seara. (8736)

•S.C. TOBACCO DISTRIBU
TION GROUP Deva SRL an
gajează operator calculator cu 
vechime minimă un an în dome
niu, cu cunoștințe de conta
bilitate. Tel. 233508 (9432)

• Primăria Baru primește 
oferte pentru reparații la școlile 
generale din comună.

• S.V.M. Romintrade ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ord.9 pentru recuperarea ra
pidă a sumei. Relații la tel. 
234048, între orele 9-16. (O.P.)

• Dacă locuiți în Deva, Hune
doara, Simeria, Orăștie, Călan, 
Cugir și aveți aptitudini comer
ciale sau experiență în relațiile 
cu clienții, vă așteptăm să fiți 
reprezentantul nostru comercial 
în zonă. Informații Radio Deva, 
tel.054/230104, 054/234888.

DIVERSE

• Se solicită ajutor pentru 
operație la ochi în străinătate a 
dlui Petruse Gheorghe. Cont 
lei:251100996000274, cont 
valută 251100296000274, des
chis la BRD, Ag. Seini, jud. 
Maramureș.

PIERDERI

• Pierdut certificat de cali
ficare nr. 1924/1977 în meseria 
zidar-betonist, pe numele 
Stoica Ispas. Se declară nul. 
(9396)

• Pierdut certificat cod fiscal 
aparținând SC Mobelsim Prod 
Corn SRL Simeria. Se declară 
nul. (9387)

• Pierdut legitimație de 
nevăzător pe numele Breca 
Liță. Se declară nulă.

COMEMORĂRI

• Reamintim tuturor celor 
ce l-au cunoscut că astăzi se 
împlinesc 2 ani de la trecerea 
în eternitate a celui care a fost 
un bun soț, tată, bunic și socru

PARTENIE MURA
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace! Nu te vom uita nici
odată suflet nobil și bun! 
(9828).

trăiesc. Gestul lor este o sfidare a 
celor ce acumulând pe căi întune
coase bani mulți - își pun coada pe 
spinare și călătoresc în Grecia, 
Italia să-și bălăcească oasele în 
Mediterana, Adriatica etc, în vreme 
ce cunosc foarte puțin peisajele 
minunate ale României - necăjite și 
săracă deocamdată - dar foarte 
bogată în frumuseți cu care bunul 
Dumnezeu a dăruit-o din belșug.

Traian BONDOR

r,--------------------------------------------------------------------------------------

“Marfă vstc.
Unitatea nr. 40 din Aninoasa a S.C. Rețele 

de librării "Bibliofor" SA e cunoscută de local
nici de câteva decenii bune. în ultimii 21 de 
ani lucrează aici, ca librar, dna Aurelia Joa- 
vină. O cunosc părinți și elevi, dascăli și pen
sionari, toți cei care s-au obișnuit de ani buni 
să treacă pragul librăriei pentru a-și cumpăra 
cărți sau articole de papetărie, jucării sau 
ilustrate. Localul, amplasat la parterul fostului 
"Bloc al învățătorilor", poartă patina vremii, 
igrasia e prezentă pe pereți (la subsol e apă), 
dar dna Aurelia știe să dea încăperii am
bianță primitoare. O face și prin modul în care 
prezintă marfa, și prin solicitudine. Numai că, 
în ultima vreme, și aici cumpărătorii sunt tot 
mai rari.

"La raionul rechizite, elevii găsesc de 
toate - de la caiete de diferite tipuri, la ghioz
dane și rucsacuri. Nu pot să spun că-mi lip
sesc sortimente, poate doar din punct de 
vedere cantitativ să nu ajungă, dar dacă e 
nevoie nu vor fi probleme. Mașina de la Deva 
vine săptămânal. Marfă este, cumpărători nu-s" 
- conchide cu amărăciune, dna Aurelia. Sec
torul carte este la zi cu noutățile din literatura

clieiiii nu-s 99
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clasică, universală și românească, nu lipsesc 
dicționarele de toate felurile, culegerile pen
tru elevi. "Da, avem carte, dar e scumpă, rar 
se vinde. Așa, pentru câte un cadou. Bugetul 
nu le mai permite și pentru completarea bi
bliotecii personale. Uitați cum stau jucăriile, 
felurite, de la cele mai ieftine (în jur de 10- 
15.000 lei) la cele ce ajung la suta de mii și 
peste ea - cum e această locomotivă-omidă. 
Avem și cărucioare, triciclete, biciclete - dar 
vedeți ce prețuri au. Cu greu vor ieși din li
brărie. Aici nu am vad, dar nici n-aș îndrăzni 
să cer acolo, în complexul construit în urmă 
cu 10-12 ani, care acum se degradează prin 
nefolosință. Toate spațiile de la etaj și cea 
mai mare parte de la parter sunt goale. Au 
fost părăsite din pricina chiriei foarte mari. Și 
cât s-a investit în acea clădire! Câte locuințe 
s-au demolat ca să-i facă loc! Oricum, lo
calnicii știu că aici e librăria orășelului. Știu 
că marfă este. Eu mă străduiesc, ca și până 
acum. Și, sper, să infirm sintagma: "Marfă 
este, clienți nu-s".

Lucia LICIU

Eforturi dar și indiferență pentru curat și frumos
Raid pe străzile 

Călanului
Se poate spune că la Călan 

sunt strădanii pentru ca fața orașu
lui să arate curată și proaspătă. 
Acest lucru se vede îndeobște în 
centrul "orașului nou". Parcul din 
fața Casei de Cultură poate constitui 
o pildă în acest sens. (Foto 1).

De altfel, aici am găsit la treabă 
o echipă de la "Gospodarul". Vasile 
Munteanu, unul dintre lucrători, ne-a 
spus că este mult de lucru. Locurile 
unde se muncește sunt diferite. 
Despre trandafirii pe care tocmai îi 
săpa? Sunt cam îmbătrâniți și ar 
mai trebui schimbați.

în general, în zona centrală a 
Călanului se vede mâna gospoda
rului. Cum o depășești cu puțin 
însă...

Pe strada Policlinicii bunăoară, 
care este doar la 200-300 de m. de 
centru, imaginea este alta. Spațiile 
sunt total neîntreținute. Buruieni, 
iarbă niciodată cosită. S-au făcut și 
săpături, șanțurile au rămas însă 
neacoperite, iar betoanele sunt 
auncate peste tot. De fapt, foto
grafia nr. 2 redă exact peisajul.

Am ajuns și pe strada Inde
pendenței. în general domină as
pectul indiferenței față de buna 
gospodărire. Blocuri de ani de zile 
neterminate, buruieni și iarbă cât 
încape (Foto 3). La fel și pe str. 
Petru Groza. Spații verzi neîngrijite, 
fiecare circulă pe unde vrea, cum 
vrea. Nici strada Bradului nu face 
excepție de la astfel de imagini.

încheiem periplul,nostru din 
Călan în zona Pieței. în ziua pre
zenței noastre în piață era curat. De 
altfel, nu era nici prea multă lume. în 
spatele blocurilor există însă spațiu 
verde cât pentru un stadion. Nu s- 
a făcut nimic pentru întreținerea lui. 
Aspectul de maidan este dominant. 
Am văzut cai și căruțe în aceste 
spații. Am văzut indiferența locata
rilor și a Primăriei față de această 
zonă.

Valentin NEAGU 
Fotografii: Traian MÂNU



RAPORT DE TRANZACȚIONARE DIN DATA 
DE 29.07.1998 PENTRU FIRMELE DIN 

JUDEȚUL HUNEDOARA
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

SIMBOL SOCIETATE PREȚMIN. PREȚ MAX. VARIAȚIE %
CPL CARMETAPLAST 7200lei/act. 7250 lei/acț 3 
CON CONDOR DEVA 3000lei/acț 3850 lei,'act. 16

PIAȚA EXTRABURSIERĂ RASDAQ
SIMBOL SOCIETATE PREȚMIN. PREȚ MAX. VARIAȚIE %
ALIE ALIMENTARA HD. 1800lei/acț. 2200lei/acț. ■1,09
ARDL ARDEALUL HD. 5700lei/acț. 5700lel/acț. 0
CSIA CASIAL DEVA 2500lei/acț. 2500lei/acț. 0
COEN COMALIMENTARA - -
DECE DECEBAL DEVA lOOlei/acț lOOlei/acț. 0
HABE HABER HAȚEG 170lel/âcț. 180lei/acț. +0,43
MARN MARMOSIM 1900lei/acț. 2000lei/acț. ■2,24

MERCUR ■ CORVINEX ■ ■
METALUL - -

PANC PANICOR HD. 400lei/acț. 400lei/acț. 0
SIDG SIDERURGICA 2500lei/acț. 2700lei/acț. +7,16
ULPI ULPIA DEVA 920lei/acț. 940lei/acț. +2,00

Față de zilele trecute pe piața extrabursieră cât și
pe bursă se observa o tendință de creștere a prețului 
acțiunilor. Lichiditatea scăzută accentuează variația 
prețului de tranzacționare, provocând creștere mare 
in condițiile unei cereri relativ mici, sau scădere 
importantă a prețului mediu când se anunță oferta de 
câteva acțiuni.

SVM Active Internațional 
Agent de valori mobiliare 

Marcela LOVIȘTE

z

O lume lăSindemâna ta
* proiectare pagini WEB, 
$ e-mail; 
H telnet / ftp.
# servicii tehnice și comerciale;
« dealer cat: OPTIMA. RISO, COMPAREX, INNOTEC

de ani de experiență sunt garanția 
calității serviciilor noastre.

CU NOI PE AUTOSTRĂZILE INFORMAȚIEI!

/ X
Tel: 054/213357, 2I4IZJW 
http://www.iiruc.ro 
e-mail: deva@deva.iiruc.ro

<--------------------------------------------------------------V

Societate comercială
Vinde prin depozitnl-magazin situat 

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

« Alcool 87'
' vodcă 32'

rom Jamaica 32

lichior căpșuni 32
lichior vișine 25

Lichior cireșe negre 20

De asemenea, vinde:

E
'Șfe-. Bere Silva 1/2 

Bere Begun 1/2

Apă minerală Bucovina 1,5 L 
Hârtie igienicăRelații la depozit tel: 225904, orele 10-14. 

^La cerere, marfa poate fi adusă la unitatea

S.C. GEF FACILITIES DEVA
str. Apuseni, nr. 1

angajează ageriți comerciali
Condiții:
0 vârsta 20-28 ani 0 stagiu militar satisfăcut

0 aspect plăcut
Telefon 230930.

Prin oficii poștale din județul Hunedoara 
Anunțuri de mică 

publicitate la ziarul 
“Cuvântul liber"

începând cu data de 15 iunie 1998 la oficiile poștale din 
Județul nostru, cu excepția celor din raza O.T. Petroșani, se 
primesc, in zilele lucrătoare, anunțuri de mică publicitate 
pentru ziarul “Cuvântul liber". Adresându-se oficiilor poștale, 
unde se obțin toate relațiile necesare in acest sens, agenții 
economici și persoanele fizice din orice localitate au posi
bilitatea să economisească timp și bani, totodată existând 
șansa reușitei in afaceri apelând la serviciile ce le sunt oferite 
cât mai aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale 
respective.

DIRECȚIA SANITAR-VETERINARA 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA r
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 226,

tel. 054/221145, tel./fax 054/225500

organizează în data de 28.08.1998, ora 12,00, 
licitație publică deschisă fără preselecție, pentru 

construirea obiectivului
"EXTINDERE LABORATOR Șl CLINICĂ VETERINARĂ" 

în Deva.
Documentația de licitație se poate procura de la sediul 

direcției, la prețul de 550000 lei.
Termenul limită de depunere a ofertelor este 

27.08.1998, ora 12,00.
Vizitarea amplasamentului se poate face în perioada 

05.08 - 20.08.1998 - la sediul direcției.
Condiții de participare:
- cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani, 

actualizată, minimum 16.500.000 mii lei;
- valoarea pentru fiecare lucrare similară terminată 

3.300.000 mii lei;
- capacitatea financiară 2.000.000 mii lei la ultimul 

sau semestru încheiat;
- garanția de participare la licitație 50000 mii lei 

va depune la casieria unității.

de

an

se

Depozitul de materiale de 
construcții

Str. M. Eminescu, nr.48 - fosta IPL, tel: 054/232715

Oferta săptămânii
® ciment ® var ® ipsos ® ciment alb ® cuie

® aracet ® carton bitumat ® bitum ® cherestea 
® vopsea lavabilă ® țiglă ® vopsea ulei

® feronerie uși și geamuri ® mozaic ® praf piatră 
® plasă gard neagră și zincată ® sârmă ghimpată 

® plasă Rabitz ® faianță ® gresie 
® cărămidă de sticlă ® cărămidă normală

® plăci azbociment ® tablă Lindab 
® adezivi faianță și gresie etc.

V’’ tp PRIN ATELIERUL PROPRIU EXECUTĂM 
ORICE COMENZI DE TÂMPLĂRIE*

Asigurări "Ion Țiriac" S.A. - 
ASIT Deva
Vinde ia licitație

Autoutilitară avariată ROM/AN 10215 F. 
Licitația va avea loc miercuri, 05.08.1998, ora IO, la 
sediul S.C. CRISTAL S.A. Hațeg. Autovehiculul este 
vizibil la sediul S.C. CRISTAL S.A. Hațeg.

Preț pornire: 3.000.000 lei.
Informații la tel: 054/221549; 230009.

ic mp opream «muu.
O rulmenți; <> uleiuri și unsori LUBRIFIN;
•ț simeringuri; corpuri abrazive ABROM;

curele; < garnituri sisteme de frână;
cuzineți; < coiiere și furiune alimentare.

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

ASIGURĂRI "ION TIRIAC" S.A.
-ASIT DEVA

Vinde la licitație

Autoutilitară avariată Dacia 1305 cu supra
structură, an fabricație 1998. Licitația va avea 
loc joi 06.08.1998, ora 10, la sediul Suc. ASIT 
Deva, Piața Victoriei, nr.7, bl.ll, parter.

Autoturismul este vizibil în parcarea din 
spatele Sălii sporturilor (Hărăguș).

Preț pornire: 6.000.000 lei.
Informații la tel: 054/221549; 230009.

Primim comenzi pentru 
caiete școlare și studențești* 

Prețuri fără concurență* 
Informații 
tel. 211275

1 dolar SUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi
1 liră sterlină
1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

30 IULIE
8728 lei
4935 lei
6142 lei

14327 lei
5893 lei
1471 lei

500 lei

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

inspectoratul 
de Sănătate 

Publică
Deva, str. M. Eminescu, nr.99, tel: 054/ 225927, fax: 

054/225225.

Obiectul licitației: Igienizare etaj II corp C la 
Inspectoratul de Sănătate Publică Deva.

Termenul limită de depunere a ofertelor:
20 august 1998, ora 14, la sediul persoanei 

juridice achizitoare. Documentele licitației se pot 
procura de la Inspectoratul de Sănătate Publică 
Deva, începând cu data de 10 august 1998.

/.G COMAT DEVA J.A.
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.

Societatea TRACY FRANCE
Plin distribuitoiul exclusiv pentru ROMÂNIA

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

Electrocasnice:
0 aspiratoare,
B cafetlere,
E filtre,
0 hote,
0 mașini spălat vase

Arcopal și Cristal Franța

Centrale termice pe gaz și calorifere 
y cu plata în 24 de rate și avans 0,

. / [ \ prin magazinul CENTRAL Orăștie
tel: 054-24-.74.96.

Prețuri MINIME doar la PROTEUS IMPEX SRL Orăștie.

http://www.iiruc.ro
mailto:deva@deva.iiruc.ro
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La S.C. “Hațegana” S.A. Hațeg

Conservele - in flux intens

lng. Alexandru Istrătescu, 
directorul general al SC 
HAȚEGANA SA Hațeg, 
este optimist: In acest an 
treaba merge mai bine ca 

în 1997, iar în 1999 - 
poate și mai bine.

Deunăzi ne-a parvenit o 
știre conform căreia "s-a 
terminat și cu fosta în
treprindere de producere și 
industrializare a legumelor și 
fructelor (IPILF) Hațeg, azi - 
S.C. “Hațegana” S.A.. S-a 
gătat și cu abatorul din Hațeg. 
A mai rămas berea. Vândută 
și aia de proprietarul spaniol 
unei companii engleze".

Am fost, zilele trecute, la 
“Hațegana". întâlnit în curtea 
unității, dl ing. Alexandru 
Istrătescu, directorul general 
al S.C. “Hațegana” S.A., ne-a 
invitat în biroul său. l-am adus 
la cunoștință zvonul.

- într-adevăr, zvon, preci
zează domnia sa. Fabrica 
merge, producem, vindem, ne 
achităm datoriile, ne plătim 
oamenii, deci existăm. Și chiar 
facem produse foarte bune. 
Deși nu avem utilaje și 
instalații noi, moderne, reușim 

să le întreținem corespunzător 
pe cele existente și, orin 
profesionalismul și conștiin
ciozitatea angajaților noștri, ne 
continuăm cu bine activitatea.

La acest capitol, inter
locutorul ține să insiste puțin. “A 
rămas în fabrică, spune, un 
nucleu de meseriași foarte buni, 
rodați în timp și învățați cu greul. 
Deși în 1997 am avut o cifră de 
afaceri foarte bună, de 3,5 
miliarde de lei, în condițiile în 
care n-am luat credite de la stat, 
a apărut la un moment dat un gol 
în aprovizionarea cu materie 
primă, nu ne ajungeau banii să 
cumpărăm cantitatea necesară 
de mazăre. Le-am spus asta 
salariaților și atunci mulți dintre 
ei au adus bani de acasă. Și eu 
am adus, desigur. Ei știu că 
trebuie să aibă materie primă 
pentru a munci, a vinde marfa și 
a câștiga. Iar la noi, marfa nu 
stă, trece repede".

Este adevărat că la 
"Hațegana” nu se mai realizează 
cantitățile de conserve din 
legume și fructe, de compoturi, 
gemuri și dulcețuri de acum 10- 
15 ani. Iar băuturile răcoritoare 
au încetat. “Ne-au terminat ăștia 
de la Pepsi și de la Coca-Cola, 
spune Alexandru Istrătescu. Păi 
nici nu se compară băuturile 
astea cu sucurile noastre, 
naturale, fără ingrediente și 
destul de ieftine. Oricine se va 
putea convinge de calitatea 
sucului de mere cu morcovi pe 
care îl vom da în curând pe 
piață; ori cu nectarul de piersici, 
când va veni vremea piersicilor, 
sau cu celelalte răcoritoare".

Deocamdată, în fabrică 
merge în plin linia de suc de 
roșii. în august intră pe bandă 
fasolea, pentru care “Hațegana” 
lucrează într-o perfectă 
înțelegere cu IAS Decea, din 
județul Alba. Mazărea și-o 

procură de asemenea printr-o 
bună colaborare, de la IAS 
Hațeg. Vor urma castraveții, 
gogonelele, alte legume, apoi 
alte fructe. Gemurile, dulce- 
țurile, compoturile, inclusiv cele 
dietetice, produse de 
“Hațegana", sunt foarte căutate 
și apreciate Din păcate, se 
prelucrează și industrializează 
cantități mici, din lipsa banilor 
pentru asigurarea materiilor 
prime. Directorul Alexandru 
Istrătescu este însă optimist că 
va găsi înțelegere și la alți 
furnizori de materie primă de a 
le plăti marfa cu oarecare 
întârziere, dar garantat.

- Anul ăsta am luat ceva 
credite pentru materii prime, 
ambalaje, materiale, reușesc să 
le dau înapoi, cu dobânda 
aferentă, însă n-aș mai lua, 
relevă interlocutorul. Vrem ca în 
toamnă să repunem în funcțiune 
instalația de producere a 
băuturilor răcoritoare, a 
sucurilor. Sperăm să reușim și 
să dăm și aici produse foarte 

La banda de umplere a borcanelor cu murături, 
gemuri, compoturi se lucrează cu sârg, cu atenție și 

conștiinciozitate.
Foto: Traian MÂNU

bune. După realizările din 
primul semestru și după cum 
merqe acum treaba, credem 
că vom încheia anul cu o 
cifră de afaceri de vreo 5 
miliarde de lei.

în halele fabricii se 
lucrează intens. Celor 80 de 
angajați permanenți li s-au 
adăugat vreo 50 de 
sezonieri. Funcție de 
existența materiei prime, 
numărul acestora va crește. 
Vor crește și producția unității 
și veniturile ei și câștigurile 
oamenilor.

- Spuneți-le celor care 
ne-au cântat Prohodul să ne 
caute și nu vor mai fi 
decepționați de produsele de 
la “Hațegana" Hațeg. La noi 
rețeta de fabricație este literă 
de lege, iar calitatea - 
imperativul numărul unu - a 
încheiat dl Alexandru 
Istrătescu, directorul acestei 
societăți hațegane.

Dumitru GHEONEA

în preliminariile Ligii Campionilor și 
_________ ale Cupei UITA ______

FLORA TALLIN - STEAUA 3-1. Meci slab al steiișhlor in care echipa a 
manifestat aceleași deficiențe în apărare și ratări nepermise în atac. Datorită 
victoriei de la București cu 4-1, Steaua s-a calificat mai departe și va întâlni pe 
Panathinaikos Atena.

DINAMO BAKU - FC ARGEȘ 0-2
SLOGA JUGOMAGNA - OȚELUL GALAȚI 1-1.
Ambele formații ce au învins și pe terenurile proprii s-au calificat în etapa 

viitoare a Cupei UEFA

Din partea FRF
Către Asociațiile județene de fotbal

în atenția Cluburilor și secțiilor de fotbal divizionare; - Arbitrilor și 
arbitrilor asistenți componenți ai loturilor divizionare; - Observatorilor 
federali.

Informăm că Federația Română de Fotbal a hotărât ca începând cu 
ediția de Campionat 1998/1999, protocolul din preziua jocului să se 
încheie, obligatoriu, la ora 23,00.

în caz de nerespectare, cluburile, arbitrii și observatorii în cauză vor 
fi sancționați conform regulamentului de organizare a Federației Române 
de Fotbai.

De asemenea, să se comunice observatorilor federali și arbitrilor, să 
specifice în raportul de arbitraj la punctul 4 - Observații suplimentare, dacă 
s-au produs evenimente înainte de începerea jocului care să conducă la 
încălcarea eticii sportive și la practici neregulamentare.

în cazul în care spațiu de la punctul 4 nu permite a se menționa 
evenimentele respective, se va completa un raport suplimentar, care va fi 
anexat la raport

Dacă nu sunt probleme de semnalat, se va face mențiunea respectivă 
și în ambele cazuri se va semna de către observator și de către brigada 
de arbitri.

Sâmbătă și duminică prima etapă în 
Divizia A

UNIVERSITATEA CLUJ - CSM REȘIȚA • Arbitru: /. Biro (Mediaș) - 
Asistenți: M. Deaconu (Ploiești) și /. Spătaru (Timișoara)

FC ARGEȘ ■ RAPID • Arbitru: V. Anghe/inei (Galați) - Asistenți: P. 
Abrudan (Cluj) și /. Dumitricâ (Craiova)

FC ONEST! ■ FARUL CONSTANȚA •Arbitru: C. Ene - Asistenți: A. 
lordăchescu și D. Lăzăreanu (toti București)

DINAMO - GLORIA BISTRIȚA • Arbitru: S. Negoiță (Brăila) - 
Asistenți: S. Boca (lași) și /. O/ah (Sf. Gheorghe)

FCNAȚIONAL ■ CEAHLĂUL P. NEAMȚ • Arbitru: M. Satomir (Cluj) 
■ Asistenți: Șt. Poenaru (Botoșani) și M. Toader (Constanța)

FORESTA - OȚELUL •Arbitru: FI. Chivulete - Asistenți: T. 
Constantinescu și C. Fecioru (toti București)

OLIMPIA SATU MARE - PETROLUL «Arbitru: C. Zotta (București) ■ 
Asistenți: V. Argăseală (București) și /. Mureșan (Timișoara)

ASTRA PLOIEȘTI - FCM BACĂU •Arbitru: S. Vădana (Cluj) - 
Asistenți: /. Mureșan (București) și Al. Ro/ea (București)

UNIV. CRAIOVA - STEAUA •Arbitru: M. Lică (Constanța) - Asistenți: 
N. Grigorescu (Timișoara) și S. loan (Galati).

Meciurile FC ARGEȘ - RAPID și UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
STEAUA se dispută duminică întrucât vor fi transmise și la 
,televiziune.

11- Cumpărătorii flU trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc,contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
• • - Cea mai mică dobândă (3,9%pe lună) numai la soldul rămas._______________________________________________________________________
• TELEVIZOARE COLOR • RADIOCASETOFOANE ȘI COMBINE MUZICALE •FRIGIDERE, CONGELATOARE, VITRINE Șl COMBINE FRIGORIFICE

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

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

Produse electronice si electrocasnice ale renumitelor firme
9

-’Whirlpool 0 îndesit
SATU MARE

NUMAI
PRIN

ÎNTOTDEAUNA cu un pas in fata
Magazine în jud. Hunedoara:

DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 
ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

213222


