
lectură
Cei interesați au luat la 

cunoștință, firește, despre 
Hotărârea Guvernului României, 
adoptată în cursul săptămânii 
trecute, pentru modificarea HG

Bani la buget din vânzarea 
spațiilnr comerciale

nr. 389/1996 privind transmiterea 
unor spații construite din fondurile 
statului și aflate în administrarea 
consiliilor locale și a regiilor 
autonome de interes local către 
actualii deținători. Noua Hotărâre 
prevede că respectivele spații se 
vând agenților economici - 
persoane fizice sau juridice - 
care le folosesc efectiv în baza 
unor contracte de închiriere, de

' Azi, primele ' 
trei meciuri 
din Divizia A

Astă seară, de la ora 18,30, 
se desfășoară primele trei 
partide de fotbal din etapa a II- 
a a Diviziei A la fotbal: OTELUL 
GALATI - F.C. NATIONAL, CSM 
REȘIȚA - F.C. ARGEȘ, iar de la 
ora 19,30 STEAUA - U CLUJ 
(ce va fi transmis și la 
televiziune - Antena 1).

Sâmbătă, 8 august, de la 
ora 18,30, FCM Bacău - Univ. 
Craiova, Rapid - F.C. Onești, 
Gloria Bistrița - Foresta 
Fălticeni, Ceahlăul P.N. - 
Olimpia S.M., Petrolul - Astra 
Ploiești.

Duminică, de la ora 18,00, 
FARUL C-ȚA - DINAMO - meci 
transmis la TVR1. (S.C.)

S, ' 

pi -
• - Doctore, mă simt tare prost!
- îmi pare rău, dar pentru prostie încă 

nu s-a descoperit tratament...

S-au fabricat mai puține 
autoturisme în 1998

în ziarul de azi:
Lumini și umbre la Orăștie - pag. 3

Numărul autoturismelor de oraș produse 
în România în primul semestru al acestui an a 
fost de 45.352, față de 70.188în a doua jumătate 
a anului trecut, reiese din datele Comisiei 
Naționale pentru Statistică (CNS).

Cele mai multe autoturisme - 8610, au fost 
produse în tuna martie, numărul acestora 
ajungând în iunie la 6106 unități.

De asemenea, numărul autoturismelor de 
teren fabricate în prima jumătate a anului 1998a 
fost de 928, în scădere cu peste 1.000 unități față 
de producția celui de-al doilea semestru din 1997.

Potrivit datelor CNS, în perioada 
menționată au ieșit de pe liniile de fabricație 
10.632 autoutilitare, 161 autobuze și 617 
autocamioane și autotractoare

locație de gestiune, de asociere 
sau în baza unor reglementări 
legale în vigoare. Vânzarea- 
cumpărar.ea se face prin 
negociere directă între părți.

Mai marii în finanțele țării speră 
ca prin vânzarea tuturor spațiilor 
comerciale care au statutul amintit 
să vină la bugetul statului circa 1,2 
miliarde de dolari. Cine 
garantează, însă, că se vor vinde 
rapid toate spațiile și la prețurile 
preconizate de Ministerul 
Finanțelor?

Și încă un lucru foarte 
important: sumele rezultate din 
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vânzarea spațiilor comerciale 
respective se vor constitui venit 
la bugetul statului în cotă de 30 
la sută, diferența de 70 la sută 
fiind virată la bugetele locale.

Este important pentru 
administrațiile locale, care vor 
putea folosi aceste sume, 
păstrate într-un cont distinct, 
extrabugetar, pentru ajutorarea 
unor categorii de cetățeni cu 
venituri mici sau fără locuințe, 
precum și pentru realizarea unor 
proiecte de interes public, 
aprobate de consiliile locale, 
care nu au asigurată finanțarea.

LOCURI NEOCUPATE
ÎN LICEE

Un număr de 1048 de locuri 
în licee și 147 de locuri în școlile 
profesionale din județul 
Hunedoara au rămas neocupate 
după prima sesiune de admitere 
în clasa a noua.

Dintre cele 34 de licee 
existente, doar cinci și-au 
completat locurile . Cele mai 
multe locuri vacante sunt la 
Grupul Școlar Minier Vulcan, 
Liceul “Avram lancu" din Brad și 
Liceul agricol din comuna 
Geoagiu.

Inspectorii școlari spun că 
numărul de locuri scoase la 

^concurs în acest an în școlile 

profesionale din județ a 
depășit cu aproape 50 la sută 
numărul elevilor înscriși. La 
Școala Profesională din 
comuna Geoagiu nu s-a 
înscris nici un candidat pentru 
admiterea din toamnă.

Pentru sesiunea de 
examene din toamnă vor fi 
organizate 12 centre de 
concurs și se vor organiza 
comisii de admitere. Exa
menele din toamnă pentru 
admiterea în clasa a noua vor 
avea loc în zilele de 1 și 3 
septembrie a.c.

ÎN LEGĂTURĂ 
CU TRANȘELE 

DE VENIT 
LUNAR 

IMPOZABIL 
Pe ordinea de zi a 

ședinței de guvern de ieri s- 
a aflat și proiectul de 
hotărâre pentru corectarea 
tranșelor de venit lunar 
impozabil pentru semestrul 
al ll-lea al anului 1998, 
precum și a sumei minime 
neimpozabile. Ieri, în presă, 
a apărut o grilă de 
impozitare, preluată de 
Rompres de pe un fax trimis 
dintr-un birou al Ministerului 
Finanțelor. Surse autorizate 
din cadrul MF ne-au 
declarat că respectiva grilă 
nu este varianta finală ce a 
fost propusă pentru 
aprobare în ședința de 
guvern. Tranșele de venit 
lunar impozabil se vor 
corecta semestrial cu 
indicele de creștere a 
câștigului salariat mediu 
brut pe economie înregistrat 
în semestrul anterior.

— .....................

FURT LA 
FAVIOR
O angajată a SC Favior 

Orăștie a fost prinsă, miercuri 
dimineața, în flagrant în timp 
ce fura din întreprindere 49 
de piei de ovine prelucrate.

Angeliga Vălean (27 ani) 
a fost reținută de Poliție și va 
fi prezentată Parchetului cu 
propunerea de arestare 
preventivă pentru furt 
calificat. Valoarea preju
diciului a fost estimată la cinci 
milioane de lei.

“Integrata Sanders Prod Lact” 
Hațeg... integrează noi produse

Pe 22 noiembrie 1997, la 
Hațeg intra în funcțiune o 
modernă fabrică de lapte și 
produse lactate. Se numește 
SC “Integrata Sanders Prod 
Lact” SRL și este rezultatul 
unei asocieri între un cetă
țean german de naționalitate 
română și doi întreprinzători 
din Hațeg. Au trecut, iată, 
ceva mai mult de 10 luni de 
atunci și previziunile celor trei 
asociați, cu care am discutat 
la inaugurarea unității, se 
materializează. Ne-am con
vins de acest lucru din 
recenta vizitare a fabricii și 
din discuțiile cu dna 
Margareta Mihalcea - unul 
dintre acționarii acestei so
cietăți mixte româno-ger- 
mane.

- Lucrăm la jumătate din 
capacitatea de producție, de 
4000 de litri de lapte pe zi, cu 
posibilități sporite de a 
prelucra în acest an 3000, 
poate chiar 4000 de litri de 
lapte pe zi - sublinia dna 
Margareta Mihalcea. Suntem 
dotați cu utilaje și instalații 
moderne, din Germania și de 
la cunoscuta firmă clujeană 
“Tehnofrig”, avem și mun
citori bine pregătiți profe
sional, dispunem de materie 
primă - lapte de vacă - de 
bună calitate, așa încât 
reușim să facem produse 
foarte bune.

- Ce produse, dnă Mar
gareta Mihalcea ?

■ Deocamdată realizăm 
lapte de consum la pungă și 
brânză telemea, smântână și 
frișcă. în cursul acestei luni 
punem în funcțiune și linia de 

iaurt, lapte bătut și smântână 
la caserolă. Ne-a sosit și 
instalația de producere a 
brânzei vidate și astfel sperăm 
ca nu peste mult timp 
producția să fie mult sporită 
și diversificată. Să nu uit să 
spun că pe lângă produsele 
lactate producem deja și 
muștar la caserolă, care se 
bucură, de asemenea, de 
căutare și apreciere.

Trecem prin secțiile de 
producție și prin laboratoarele 
societății. Se lucrează intens, 
cu dăruire și responsabilitate. 
Aflăm că laptele este colectat 
de la gospodăriile țărănești 
din zona Hațegului și adus la 
unitate cu mijloacele acesteia, 
că oamenii care predau lapte 

Muncitoarea Letiția Danciu 
efectuează cu o instalație ele mare 

performanță termosudarea 
capacelor la caserolele de smântână 

și lapte bătut.
Foto: Traian MÂNU

sunt plătiți bine și la timp, că 
materia primă este de bună 
calitate. “Noi trebuie doar să 
fim atenți în procesul 
tehnologic și să respectăm 
rețetele de fabricație, ne spune 
Letiția Danciu. Lucrăm într-o 
fabrică nouă, cu utilaje și 
instalații moderne, așa că 
trebuie să ne dăm silința să 
facem numai produse bune.”

“Integrata...” va integra în 
obiectul său de activitate și 
alte produse și alte servicii. 
Deocamdată, cei trei asociați 
sunt preocupați de aprovi
zionarea cu materie primă și de 
desfacerea producției, de 
depășirea unor greutăți gene
rate și aici de blocajul 
economico-financiar.

- Ne gândim să deschidem 
câteva magazine proprii de 
desfacere a produselor în 
Deva, Hunedoara, în Valea 
Jiului - adaugă dna Margareta 
Mihalcea. Cei interesați de o 
colaborare cu, noi, de 
cumpărarea mărfii noastre, ne 
pot contacta zilnic la sediul 
societății, în Hațeg, strada 
Florilor, nr. 34A, ori la 
telefonul 777524. Mai 
menționez că prețul brânzei 
telemea, de exemplu, din care 
avem o bună cantitate pe 
stoc, este de numai 15000 de 
lei kilogramul. Desfacem 
orice cantități. Ce adaos 
percep comercianții, asta este 
treaba lor.

Dumitru GHEONEA

Dreptul la părinți
Adopția, ca soluție 

definitivă
Dialog cu dna Florica Sav, directoarea 
Direcției Județene pentru Protecția 

Drepturilor Copilului
Noua legislație referitoare la 

protecția copilului tinde să 
restabilească nu doar la 
suprafață structura și orien
tarea unui sistem pe care 
societatea românească pare să- 
l subaprecieze. Transferate de 
sub tutela inspectoratelor 
școlare sub cea a direcțiilor 
județene pentru protecția 
drepturilor copilului, instituțiile 
de ocrotire așteaptă în această 
perioadă aprobarea regula
mentului de organizare și 
funcționare a lor. în baza celor 
stabilite însă până acum ele 
continuă să-și desfășoare 
activitatea, în care se reflectă cu 
prisosință realitățile și 
dificultățile vieții noastre 
sociale. Adopția reprezintă una 
dintre principalele căi prin care

\ Primul Centru Regional de i 
I
I 

a Agenției Regionale de ț 
Dezvoltare Vichy. Partea franceză | 
a contribuit la înființarea acestui ■ 
centru cu două sute de milioane I 
de lei. I

Centrul va avea angajați ! 
români și francezi, majoritatea I 
fiind tineri cu studii în turism. | 

Centrul Regional Româno- ' 
Francez de Dezvoltare și Afaceri | 
va organiza misiuni economice, ■ 
târguri și expoziții și va oferi sprijin I 
material și logistic în domeniul | 
agroturismului./Af£D/AA4A7

I
IK
I
I

Afaceri Româno-Francez
Primul Centru Regional de 

Afaceri Româno-Francez a fost 
înființat la Cluj, transmite 
corespondentul MEDIAFAX.

Centrul Regional Româno- 
Francez de Dezvoltare și Afaceri 
Cluj-Vichy își propune să 
promoveze relațiile de parteneriat 
dintre cele două țări și să încurajeze 
oamenii de afaceri din Franța să 
investescă în România și în special 
în Transilvania. Centrul a fost

| înființat la inițiativa Asociației 
^Patronilor și Meseriașilor din Cluj și 

copilul aflat poate într-o stare 
critică își câștigă mea de mic 
un loc al lui în societate, fa
milia fiind cea mai sigură 
garanție în acest sens. Despre 
cum și de câte adopții mai 
beneficiază copiii din județul 
nostru, ne-am propus să aflăm 
din dialogul purtat cu 
conducerea Direcției Județene 
pentru Protecția Drepturilor 
Copilului.

■ în noua legislație, 
precizează dna Florica Sav, 
adopția este privită ca o 
măsură specială de protecție a 
copilului, o măsură cu caracter 
definitiv. Noi am insistat foarte

Dialog realizat de 
Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 8)
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BANCA TRANSILVANIA ACORDĂ 
CREDIT PE SALARIU

Banca Transilvania a 
lansat pe piață produsul 
"creditul pe salariu", 
informează un comunicat al 
băncii remis agenției 
MEDIAFAX.

Serviciu! este disponibil 
doar salariaților societăților 
comerciale sau instituțiilor 
care încheie cu Banca 
Transilvania o convenție de 
plată a salariilor în conturile 
curente ale angajaților. 
Nivelul creditului pe care-l 
pot solicita angajațiiacestor 
unități este de maximum trei 
salarii nete, iar termenul de 
acordare nu poate depăși 12 
luni. Pentru acordarea
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Crezi ca toate O 
prețurile CP6SU ! 
Vino să vezi
aceasta
oferta!

s Vei vedea cu ochii tăi: până

la 30 august ai conectare 
gratuita la serviciul de telefonie

Hunedoara
QUASAR 
Bd. Dacia nr. 47
Tel: 054 -723 139

Sună bine. Pentru tine.

Sighișoara 
QUASAR - P&I
Str. Octavian Goga nr. 3M
Tel: 067-775 614

/ Motorola

mobilă CONNEX GSM și telefon

Motorola D460 la numai 149 $. în plus, poți să te abonezi la

noul pachet de servicii CONNEX PERSONAL, serviciul tău din

afara serviciului, și poți vorbi mai ieftin seara și la sfârșit de

săptămână.
Numai prin acest dealer autorizat CONNEX GSM:

Deva
QUASAR
Bd. Decebal, bl. R, parter
Tel: 054 - 222 999

ct*Lt* auTOh.ZaT eâNNEa O»m |>(aiEO autorizat cohhCX osu auîoo.zat conns* gsu
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TVR I
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 
17.00 Portret în oglindă: 
Adrian Romcescu 18.10 
Povești celebre (d.a) 18.35 
Hollyoaks (s, ep. 100) 19.00 
Sunset 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)

TVR 2
8.00 D.a. (r) 8.35 Lumină 

din lumină (r) 9.00 Freud (s/ 
r) 10.00 Dintre sute de 
catarge... (r) 11.00 Comorile 

creditului, angajatul are 
nevoie de recomandarea 
societății al cărei salariat 
este. înainte de acordarea 
creditului, solicitantul 
trebuie să încheie o poliță de 
asigurare specifică, suma 
necesară încheierii asi
gurării și comisionul de 
instrumentare a creditului 
vor fi reținute direct din 
creditul acordat.

Avantajele serviciului 
“creditulpe salariu"sunt, în 
opinia reprezentanților 
Băncii Transilvania, rapi
ditatea primirii sumei, 
e vita re a formalităților 
greoaie în consituirea

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 Tri
buna partidelor parla
mentare 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

ANTENA I
8.20 Poveștile prietenilor 

mei 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 

garanțiilor materiale, ținând 
cont- de faptul că întreaga 
documentație necesară 
solicitării creditului este 
pusă la dispoziția soli- 
citanților de către bancă prin 
intermediul societății la care 
aceștia sunt angajați, 
precum și scutirea de taxele 
aferente acestor formalități.

Dobânda practicată la 
creditul pe salariu este de 
48% pe an.

Serviciul “creditul pe 
salariu" este în curs de 
implementare la toate 
sucursalele Băncii Tran
silvania.

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)

PRO TV
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 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 Bundy (s)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Ultima frontieră (s, ep. 6)

Z . - . . N

Limitări de viteza 
la trenuri

SNCFR introduce, zilnic, la orele după amiezii, circa 110- 
120 limitări de viteză la circulația trenurilor, pentru a preveni 
incidente care s-ar putea produce în urma creșterii 
temperaturilor în șină, a declarat Agenției MEDIAFAX Viorel 
Simuț, președintele SNCFR.

în cursul decadei a doua a lunii iulie, datorită încălzirii 
excesive a vremii, temperaturile în șină au atins 65 grade Cel
sius, în condițiile în care la proiectarea căii ferate s-a ținut 
cont de un maxim de 60 grade Celsius.

Simuț spune că prima măsură luată de regie a fost limitarea 
vitezei de circulație a trenurilor pe porțiunile afectate, de la 
140 km/oră la 70 km/oră, întrucât la temperaturi superioare 
apar eforturi de compresiune în șină care pot conduce la 
pierderea stabilității căii.

De asemenea, numărul reviziilor tehnice efectuate de către 
personalul de specialitate a fost sporit, iar serviciile sanitare 
din gări funcționează non-stop, pentru a putea acorda primul 
ajutor persoanelor afectate în urma temperaturilor înalte, a 

Xgdăugat președintele SNCFR______________________________J

Mari cantităti de documente 
cu regim special cumpărate 

de firme fantomă
Ministerul Finanțelor a descoperit că, în perioada 1 mai-30 iunie, 

au fost cumpărate în cantități mari documente cu regim special, 
precum carnete de facturi fiscale, chitanțe fiscale și avize de însoțire 
a mărfii, de către firme fantomă, a declarat Dan Radu Rușanu, 
secretar de stat la Ministerul Finanțelor.

Rușanu a arătat că prin intermediul acestor documente se pot 
legaliza mărfurile intrate în țară prin contrabandă. El a afirmat că 
acest procedeu a fost folosit și în perioada 1993-1995.

Secretarul de stat la Ministerul Finanțelor a arătat că sediul 
firmelor fantomă, care au cumpărat aceste documente, nu 
corespundea cu datele primite de la Registrul Comerțului. "Așa 
numitele sedii ale firmelor se aflau la adrese false, precum o 
grădiniță, o policlinică, un parc", a adăugat Rușanu.

El a prezentat filiera folosită pentru asemenea cazuri. "Un 
cetățean străin vine în România și închiriază un apartament pentru 
o lună de zile, unde își înregistrează o firmă. Apoi acesta dispare, 
iar altcineva continuă să conducă afacerea. La un control se 
descoperă că cetățeanul străin a părăsit țara, dar importurile continuă 
pe firma lui", a spus Rușanu.

Valentin Szabo, comisarul șef al Gărzii Financiare București, a 
declarat că majoritatea firmelor în cauză aparțin unor persoane de 
origine arabă. S-au descoperit cazuri când la o singură adresă erau 
înregistrate zeci de firme.

Szabo a afirmat că; în general, aceste firme comercializează 
produse din import, cum ar fi cafeaua și țigările.

Rușanu a arătat că Ministerul Finanțelor va publica în Monitorul 
Oficial seriile și numerele formularelor respective. "Acestea sunt 
declarate nule. Publicăm această listă pentru ca agenții economici 
să fie informați și să nu accepte utilizarea acestor formulare care 
sunt interzise, bunurile fiind considerate fără documente de 

< proveniență legală, mărfurile urmând a fi confiscate", a adăugat 
Rușanu.

Ministerul Finanțelor a început ancheta în urma unei sesizări a 
societății care distribuie documente cu regim special, SC RTC Hol
ding SA, conform căreia un număr de agenți economici au indicat o 
mare cantitate de astfel de documente.

Conducerea Direcției Generale a Finanțelor Publice și 
Controlului Financiar de Stat a Municipiului București a solicitat 
sprijinul Gărzii Financiare în vederea identificării acestor societăți.

în urma verificărilor au fost avute în vedere 17 societăți. La 
sediile sociale declarate ale acestor societăți nu au putut fi contactați 
reprezentanții legali ai firmelor, la adresele respective desfășurându- 
și activitatea alte persoane juridice.

SC INF-NEX Impex SRL funcționa la adresa unui cabinet sto
matologic. SC RAMA 2000 Trading SRL avea sediul la o adresă 
unde funcționează o grădiniță.

Din datele furnizate de SC RTC Holding SA, distribuitorul 
autorizat al documentelor cu regim special - peste 90% din totalul 
de 13.405 carnete cu imprimate cu regim special indicat de cele 17 
societăți, au fost preluate de cetățeanul irakian Hassan Alawi 
Homadi, în perioada mai-iunie1998. (MEDIAFAX)
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Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 
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Verdict: 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) 18.3(h 
Concursul de Acasă 18.45 
Din toată inima (s) 19.30 
D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Nimic per
sonal (s) 21.30 Jocurile 
bunăvoinței (rez.) 22.30 
Două lozuri (dramă 
România 1957)
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06.10-06.30 Divertisment 

06.30-06.45 Program comer
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Știri locale (r) 10.00-10.45 Pro- 
gram comercial PRO TV 
Deva 17.15-18.00 Talk Show 
“Ghici cine bate la ușă?” 
23.15-23.25 Retrospectiva 
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O BERBEC
Veștile primite de la un 

prieten din străinătate, 
folosite corespunzător, vă 
aduc realizarea socială 
visată. Partenerul de viață 
câștigă o sumă de bani cu 
ajutorul dv.

O TAUR
Obțineți protecția unei 

persoane de sex opus și 
sunteți mai optimist, 
înveselind anturajul. Ziua 
este potrivită pentru 
speculații sau chiar jocuri de 
noroc.

O GEMENI
E posibil să împrumutați 

bani unei rude care are 
probleme de sănătate. 
Impresia pe care aceasta v- 
o face vă impresionează atât 
de mult încât problemele dv. 
trec în plan secund.

O RAC
Relațiile cu persoana 

iubită evoluează cum v-ați 
dorit. Aveți idei extraordinare 
dar nu vă grăbiți să le 
împărtășiți oricui. Evitați 
investițiile.

2 LEU
Energia mentală vă este 

maximă, dar rapiditatea cu 
care gândiți v-ar putea face 
să săriți peste unele detalii 
ce s-ar dovedi ulterior 
importante. Cineva vă 
suspectează de incorec
titudine.

3 FECIOARĂ
Ați putea rezolva o 

chestiune legată de frați. Nu 
e exclus să cheltuiți o sumă 
de bani pentru a face o 
surpriză plăcută copiilor, a 
căror bucurie vă face să 
uitați de toate relele.

O BALANȚĂ
Doriți să vă manifestați mai 

mult ca de obicei atât 
profesional cât și în anturajul 
personal. S-ar putea să 
vorbiți iar mai mult decât 
trebuie însă nu va avea nici o 
consecință gravă.

O SCORPION
Sunteți sensibil și 

povestea unei rude vă va 
impresiona în mod deosebit. 
Cineva așteaptă un răspuns 
pe care-l tot amânați și de 
aceea ați putea să-i păreți 
neserios.

O SĂGETĂTOR
Dorința de a depăși starea 

în care vă aflați vă face să 
luați o hotărâre bruscă dar 
constructivă. Mai trebuie s-o 
puneți și în practică, dar nu 
singur.

O CAPRICORN
O întâlnire cu frații vă ajută 

să lămuriți o chestiune care 
vă preocupă mult. Aveți de 
făcut multe drumuri, ocazie 
cu care veți întâlni o 
cunoștință veche.

O VĂRSĂTOR
Aveți o zi bună în care, 

fără nici un efort, lucrurile se 
vor rezolva parcă singure. Vă 
surprinde o veste de pe alte 
meleaguri, dar nu vă emo
ționați căci vă avantajează.

O PEȘTI
O călătorie de diver

tisment, o excursie scurtă ar 
fi tocmai ce v-ar trebui. 
Imediat ce vă veți simți mai 
odihnit, veți ști exact ce aveți 
de făcut.



7 AUGUST 1998 Cuvântul liber wnfcte. ta OtâAtie
-A -M

Un ochi râde, (Mul plânge

- S-au împlinit, de curând, 
doi ani de când ați fost ales 
în importanta funcție de pri
mar al municipiului Orăștie. 
Știm că ați întocmit un bilanț 
al perioadei. Mai știm că este 
unul pozitiv. Vă rugăm să 
menționați câteva date din 
acest bilanț.

- Cu plăcere. Mai ales că 
ziarul "Cuvântul liber" a con
semnat sistematic din activita
tea și realizările noastre. Spun 
"noastre" deoarece laolaltă cu 
viceprimarul Gheorghe Gârjob 
și cu funcționarii Primăriei alcă
tuim o adevărată echipă a exe
cutivului municipiului, iar îm
preună cu consiliul local încer
căm să rezolvăm cât mai mul-

V--------------------------------------------------

Interviu cu dl ing. Iosif Veniamin Blaga, 
primarul municipiului Orăștie

te din problemele obștii. Deci, eu 
nu contabilizez doar în numele 
meu, sau al partidului pe care-l 
reprezint (PD - n.n.j, ceea ce am 
făcut noi aici, în Orăștie.

- Să trecem la concret, die 
primar.

- Am reorganizat structura 
de funcționare a instituției Pri
măriei, am realizat o rețea de 
calculatoare și ne-am dotat cu 
programe corespunzătoare, ne
am pus la punct o bază proprie 
de transport, am perfectat con
tracte de înfrățire a Orăștiei cu 
orașe din Franța, Israel, Repu
blica Moldova și am întreprins 
demersuri pentru orașe din SUA 
și China. Alte două reușite, cu 
contribuția lăudabilă a consi
lierilor, stația de benzină MOL, 
care deja funcționează în muni
cipiul nostru și transformarea 
regiei autonome "Activitatea" în 
societate comercială, în actuala 
structură, fără divizare.

- Personal, vă satisfac re
zultatele din acești doi ani de 
"guvernare" Ia Orăștie, die 
primar?

- în bună parte, da, în oare
care măsură, nu. Da, pentru că 
am făcut destule lucruri bune în 

folosul oamenilor. Mă refer la 
domeniile de alimentare cu apă 
și deservire cu agent termic, la 
cele privind iluminatul public și 
zonele verzi, întreținerea dru
murilor și salubritatea. Am intro
dus gazul metan și realizat încăl
zirea proprie la grădinițe, grupul 
sanitar la căminele de copii nr.1 
și 2, la Liceul Aurel Vlaicu. N-am 
putut realiza prea mult în privința 
locuințelor și a transportului lo
cal, a șomajului și asistenței 
sociale. Am ajuns să avem 468 
de dosare pentru plata ajutorului 
social, care însumează, lunar, 
aproape 100 de milioane de lei, 
încât suntem în situația de a nu- 
I mai putea acorda în fiecare 
lună integrai. De asemenea, 
indemnizațiile de naștere au 
crescut mult. Dacă în 1997 am 
plătit asemenea indemnizații 
însumând 15 milioane de lei, în 
acest an, pe șase luni, am plătit 
deja aceeași sumă. Sunt și alte 
greutăți și neajunsuri, provenind 
și din situația economico-socială 
grea a țării și din lipsa ori imper
fecțiunea anumitor legi, și din 
slaba preocupare și implicare a 
unora în problemele majore ale 
municipiului.

- Ce probleme importante 
se află în continuare pe 
agenda de lucru a Primăriei?

- Clarificarea unor stări de 
lucruri generate de aplicarea 
Legii fondului funciar, îmbună
tățirea transportului în comun, 
determinarea cetățenilor să-și 
achite datoriile - taxele, impo
zitele, concesiunile, să res
pecte legile țării, îndeosebi în 
plan urbanistic, arhitectural. 
Avem în atenție modernizarea 
stației CFR și a stațiilor de 
călători din municipiu, ame
najarea unui teren de tenis în 
cartierul Micro II, construirea 
unei noi piețe de alimente în 
cartierul Micro I, restaurarea - 
cu sprijinul organismelor abi
litate - a zidului Cetății Orăștiei, 
activarea organizațiilor negu
vernamentale din municipiu, 
canalizarea între pârâurile Sibi- 
șel și Grădiște, multe alte o- 
biective - de extindere, siste
matizare, modernizare a rețele
lor de alimentare cu apă și 
canalizare, de asigurare a a- 
gentului termic la blocurile de 
locuințe, în privința reparării de 
drumuri și poduri, inclusiv cele 
periferice, a salubrității și în
frumusețării orașului. Dar ceea 
ce am făcut ori nu am făcut știu 
cel mai bine locuitorii Orăștiei și 
ne supunem judecății lor. Pen
tru că ei ne-au .ales în funcție.

ARGUMENT
Cititorului îi este cunoscut făptui că ziarul nostru rezerva 

până acum, săptămânal, câte o pagină municipiilor Hunedoara 
și Deva, fn felul acesta, fiecare din cete două municipii avea în 
exclusivitate câte patru pagini pe lună.

Apreciind că sunt nedreptățiți cititorii ziarului din celelalte 
municipii și din orașe, conducerea ziarului a luat hotărârea ca, 
săptămânal, exclusivitatea a două pagini de ziar să aparțină 
câte unui municipiu sau oraș, viața din localitățile rurale fiind 
reflectată săptămânal în pagina "Satul azi".

Sperăm ca în felul acesta să-l mulțumim cât mai mult pe 
cititorii din localitățile respective, rezervăndu-le periodic câte 
ceva numai pentru ei.

Astăzi exclusivitatea aparține municipiului Orăștie.

"Miorița" se primenește
Cantina - restaurant "Miorița" 

este bine cunoscută și apreciată 
în municipiu. Zilnic, la orele 
amiezii, are abonați sezonieri, 
seara clienții joacă aici Bingo, iar 
sâmbăta și duminica se organi
zează nunți, spațiul putând găz
dui și peste 500 de persoane.

- De curând, Consumcoop 
Orăștie, de care aparținem, a 
investit importante sume de bani 
pentru primenirea și extinderea

Nu doar o schimbare de firmă
Regia autonomă de gospo

dărire comunală și locativă "Acti
vitatea", din Orăștie, s-a trans
format în societate comercială, 
urmând să se înscrie la Registrul 
Comerțului și să se numească SC 
"Activitatea Goscom" SA.

Schimbarea nu este doar una 
de firmă. Față de patrimoniul pe 
care-l are de administrat și ex
ploatat, fosta regie a adoptat o 
strategie sănătoasă. între altele, 
acest patrimoniu însumează 32 de 
kilometri de rețele de distribuție a 
apei potabile și câțiva kilometri de 
rețele de distribuție a energiei 
termice împreună cu capacitățile 
de producere a acesteia. La acest 
patrimoniu pe care-l are în admi
nistrare directă se adaugă comen
zile municipalității: de întreținere, 
reparații și modernizări de străzi.

întreținerea și modernizarea 
acestui patrimoniu are ca sursă 
de finanțare bugetul local - com
primat la maximum de sărăcie - 
și profitul realizat de SC 
"Goscom" din activitățile pe care 
le desfășoară. La minima rezis
tență, să recunoaștem.

"în condițiile unor debite de 
două miliarde de lei la populație și 
agenții economici, noi facem cu 
cheltuieli de sute de milioane pre
gătiri pentru iarnă la instalațiile de 
producere și transport al agentului 
termic și apei calde menajere la 
locatari" - spune inginerul șef al 
societății, dl Ovidiu Trif.

Strategia adoptată în aceste 

spațiilor utile pentru consumatori 
- ne spune dna Maria Poștei, 
responsabila unității. Sala mare 
va fi zugrăvită, mobilierul va fi 
reparat, se va amenaja o nouă 
sală de servire, cu 80 de locuri, 
pentru petreceri în grup, întâlniri 
protocolare, distracții familiale, 
alte manifestări.

Se speră, prin toate aceste 
lucrări, să se confere localului un 
spor de atractivitate și rentabilitate.

condiții este ca "din bani puțini să 
facem temeinic ceea ce facem".

Rețeaua de distribuție a apei 
potabile în oraș e uzată și subdi
mensionată. înlocuirea ei se face 
cu conductă din polietilenă de 
înaltă densitate. Se înlătură total 
pericolul corodării și al depunerilor 
pe pereții conductelor, intervenția în 
caz de avarie devine mai facilă și, 
ceea ce este foarte important, 
conducta de polietilenă de înaltă 
densitate e mult mai ieftină decât 
cea de oțel zincată.

înlocuirea conductelor coro
date și obturate de distribuția ener
giei termice se face cu conductă 
preizolată, mult mai rezistentă la 
coroziune și fără pierderi de căl
dură. Schimbătoarele de căldură 
din centralele termice se înlo
cuiesc treptat cu altele de maximă 
eficiență în privința schimbului de 
căldură. Nu s-a făcut prea mult din 
fiecare, dar la rețelele și instalațiile 
respective nu va mai fi nevoie să 
se "umble" ani mulți de aici încolo.

Se modernizează și strada din 
vecinătatea pieței centrale. Aici 
lucrează acum toți cei care au pe 
strada respectivă rețele subterane. 
Coordonarea astfel a lucrărilor face 
parte tot din strategia aplicată în 
cazul intrării în modernizare a unei 
străzi.

Transformată în societate co
mercială, fosta regie devine priva- 
tizabilă. Dar despre problemele 
transferului de proprietate, cu alt 
prilej.

într-un oraș de obicei liniștit
Primul contact al cetățeanului 

cu Poliția Orăștie - evident al 
cetățeanului care trăiește în res
pect față de lege - lasă o impresie 
plăcută: politețe, respect inter- 
uman, solicitudine. Aveau să ni se 
reconfirme în scurta documentare 
de aici de unde reținem:

0 tâlhărie cu autori 
depistați

Horvâth Arpâd, din Deva, tată 
a 5 copii, din care 4 minori, în
casase de la firma unde lucrează 
- SC "Apaterm" Deva, avansul 
asupra salariului pe iulie. S-a dus 
la Orăștie să-și viziteze ceva nea
muri. La plecare, pe Inseratele 
zilei de 3 august, a plecat pe șo
seaua spre Deva la "ia-mă nene". 
O "ocazie" nu a găsit, dar i-a ieșit 
în cale popasul "Poienița Orăștiei". 
Acolo, cu viclenie, s-au apropiat 
de masa lui Mircea Constantin 
Rostaș - un țigan fără ocupație și 
cunoscut cu antecedente penale 
și doi minori - Iulian Florin Mun- 
teanu, de 16 ani, elev, și Ștefan 
Berki, de 17 ani.

Când Horvâth li s-a plâns că 
nu are cu ce merge la Deva și că 
s-ar întoarce ta neamuri. în 
Orăștie, Rostaș a și sărit să-l 
conducă "cu mașina lui" în oraș. L- 
a condus până aproape de șosea, 
după care l-a somat: "Scoate banii 
sau îți iau gâtul!" Ce să facă omul? 
S-a lăsat tâlhărit de 580000 lei câți 
avea la el și cu care-l așteptau cei 
5 copii și și-a luat câmpii. S-a 
întors în oraș prin pădure. Când a 
ajuns la Poliție era tot zgâriat.

Polițiștilor din Orăștie nu le-a 
trebuit mult să ia urma tâlharului. 
Acum Rostaș e cercetat în stare 
de arest pentru tâlhărie, iar cei doi 
minori sunt anchetați în stare de 
libertate pentru tăinuire.

Permisul dv, vă rofi!
Lt. Constantin Șerban, de la 

Biroul Poliției rutiere a municipiului, 
este plin de solicitudine. Răsfoiește 
dosare, scoate situații, expune cu 
profesionalism cazuri și stări de 
lucruri cu care s-au confruntat, în 
ultima vreme, polițiștii din Orăștie. 
Din cele 20 de accidente rutiere 

înregistrate, de la începutul anului, 
pe raza municipiului, 65 la sută s- 
au datorat neadaptării vitezei la 
condițiile de drum de către con
ducătorii auto. De asemenea, un 
număr mare de persoane urcă la 
volan după ce au consumat băuturi 
alcoolice, lată câteva cazuri:

•» Moldovan Florin, cu 5- 
HD-4694, Tutelea Dorin, cu HR-01- 
EEF și Deheleanu Aurel Dumitru, 
cu 3-AR-8259, au fost depistați 
conducând sub influența alcoolului, 
drept pentru care le-au fost sus
pendate permisele de conducere.

»► Transportând apă mine
rală de la Oradea în Capitală, 
conducătorul auto David Paul 
Toma, în vârstă de 38 de ani, de la 
S.C. Hapy Day SRL București, s-a 
oprit să se răcorească la restau
rantul "Caravanele" din Orăștie. Și 
atât s-a răcorit până când alcoole
mia lui a ajuns la 1,45 grame la 
mie. Așa a fost depistat conducând 
autovehiculul cu "Izvorul minunilor". 
I s-a întocmit dosar de cercetare 
penală.

Bl

NOI 
SUNTEM

90.3 F.M.
In urmă cu doi ani de zile 

(mai exact la 28 mai 1996), 
apariția unui post de radio 
local reprezenta o noutate 
nu doar pentru ascultătorii 
din Orăștie, ci și pentru cei 
care aveau să devină reali
zatorii programelor emise 
non-stop de-atunci. Vladimir 
Brilinsky (director), Adrian 
Popa și Marcel Hațegan (re
dactori știri), Florin Jurj, 

Marius Negru, Ovidiu Perța și 
Mona Rusu (redactori mu
zicali), Mihai Carașcă (teh
nic), Laurean Bran și Mirela 
Minescu (marketing), Daniela 
Gridan (secretară), alături de 
numeroși colaboratori, se fac 
auziți și cunoscuți zilnic sau 
săptămânal, pe o rază de 50 
de kilometri, până în Sebeș, 
Cugir, Deva, Simeria ș.a.

Purtând pecetea unui 

post de radio comercial, 
Radio COLOR Orăștie în
cearcă să-i mulțumească pe 
cât mai mulți dintre ascul
tătorii săi, cu informații 
prompte și obiective, cu 
emisiuni speciale de diferite 
genuri, dar și cu muzică din 
abundență; din această ca
tegorie, programul de mu
zică populară difuzat sub 
genericul "Lele de la 
Orăștie" pare a avea cea 
mai mare audiență, ținând 
seama și de numeroasele 
dedicații transmise practic 
din toate zonele unde se 
recepționează radioul orăș- 
tian.

în Orăștie, așadar, și Ra
dio COLOR are un cuvânt de 
spus; o face neîntrerupt, pe 
90,3 MHz, încercând să "co
loreze", așa cum se pricepe, 
viața locuitorilor municipiului.
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Pi venture. ^AAspans... - 
lectura reconfbrhgK^
Da, după ce am citit acest ro

man cam fluviu, dar scris alert și 
bine tradus, sunt de acord cu titu
latura de "bestseller" al ultimului 
deceniu. Și încă de la primele fraze 
și pagini suntem nevoiți să recu
noaștem că Robert Ludlum nu 
numai că deține rețeta scrierilor 
din categoria aventură-roman 
polițist-spionaj, ci o și aplică într-un 
mod din care nu lipsește nimic 
pentru ca produsul finit să aibă 
calitățile necesare. Deci, după un 
început abrupt, dar specific litera-

pe frecvența romanului. Dexteri
tatea și talentul autorului ne apropie 
rapid personajele, le înțelegem, 
chiar daca, de multe ori, nu le apro
băm, și suntem de acord că viața e 
viață și e una singură ambalată 
într-o piele pe care trebuie să ți-o 
aperi în situații cumplite și să ți-o 
salvezi de la pieire... Există un 
principiu-lege în situațiile descrise 
în carte, conform cărui, mai cu 
seamă în spionaj și în terorism, nu 
există abateri de la regulă: "dacă 
nu te omor eu, mă omori tu, așa

Robert Ludlum: Numărătoarea inversă MATARESE 
Editura Lider, București.

turii de gen:"(...) Dmitri lurievici, 
specializat în fizica nucleară (...), 
fusese asasinat în mod bestial de 
niște ucigași care nu dădeau doi 
bani pe geniul lui și nici măcar nu-l 
urau pe savantul care dorea să se 
pună în slujba tuturor popoarelor. 
Nimeni nu știa de unde anume 
ven'seră asasinii. Pentru ei nu re
prezenta decât o țintă ca oricare 
alta" (p.5), putem intui cam ce ne 
poate aștepta... Pline de dinamism 
personajele se prezintă singure 
prin felul de a gândi și la fel de bine 
- poate chiar mai eficient - prin 
modul de a acționa într-o situație 
sau alta. Iar situațiile palpitante, 
puse la cale cu ingeniozitate de 
către autor, abundă. La aceasta 
ccivribuie o armată întreagă de 
eroi care de care mai pozitivi, care 
de care mai negativi. însă, fie că 
este vorba despre apariții meteo
rice - v. contele Scozzi, doamna 

I Simond, Amanda Bautley-Smythe, 
1 soțul ei Clive, Frank etc., etc., sau 
I despre personaje de primă impor- 
i tanță și de linia întâi pentru Ludlum 

toate tac parte dintr-un ansamblu 
j uman complex, bine calibrat și 
| repartizat pe cele aproape 550 de 
i pagini colcăind de aventură, de

scrieri palpitante, spionaj, crime, 
descinderi nocturne, accidente, 
întâmplări "ca-n filme" rulând la 
cinematografe cu casele închise. 
Toate acestea țin cititorul "blocat"

că..." încet, și din ce în ce mai 
convinși, devenim concesivi, iar 
mulțimea de crime nu ni se mai 
pare inumană, ci un efect al răului 
din lume, un rău care trebuie dimi
nuat, pentru că de stârpit nici vor
bă. Fiindcă lumea - cel puțin 
aceasta trebuie să înțelegem din 
roman - este stăpânită de marii 
magnați pentru care semenii nu 
sunt decât niște cifre. Așa e în 
toată lumea. Cartea ne demon
strează acest lucru chiar și doar 
strict geografic vorbind, având în 
vedere că acțiunea se petrece 
peste tot și se poate petrece ori
unde pe Terra, în lumea "civilizată". 
Cameron Pryce, Leslie Montrose, 
Brandon Alan Scofield alias 
Beowulf Agate, Sir Geoffrey și 
încă vreo câțiva dintre eroii care 
țin afișul cărții sunt cei în jurul căro
ra se țese totul, unde sunt ei se 
întâmplă ceva, bine sau ne-bine. 
Dar unii încercând să ne demon
streze că lumea poate și trebuie 
să fie mai bine alcătuită și mai 
bună. Deci, acest roman, doar la 
prima impresie pare ușor de du
zină; el, de fapt, este o pledoarie 
ce pare oarecum voalată, sau 
ecranată de acțiunea în sine, și un 
semnal de alarmă pentru mulțimea 
de pericole care umbresc exis
tența umanității. Nu este greu deloc 
să luăm aminte...

Dumitru HURUBĂ

Aspect din timpul turnării unui film de scurt metraj de 
către o companie germană în colaborare cu actori 
români numit Quo Vadis.

Foto: Traian MÂNU

---------------------------- ----------------------
După ce au făcut cunoscut 

tezaurul folclorului românesc în 
multe țări europene și în Egipt, în 
această vară membrii ansam
blului" Silvana" al Casei de cul
tură din Deva au rămas acasă. 
"Să ne mai cunoască și țara" - 
și-au zis. Și țara i-a primit pe 
scene din orașe și sate, în județ, 
sau mai departe, în zone folclo
rice de renume, unde "Silvana" a 
marcat un nume.

Ultima depla
sare —

•
apoi să intrăm, că dv., devenii, 
prea ați încălzit publicul" - a re
marcat instructorul. Mulțumirea e 
cu atât mai adâncă cu cât în 
ansamblu se aflau două perechi 
din "pepiniera" lui. Adrian Sav 
cu Irina Sîncu și Florin loaniș cu 
Amalia Duma se aflau doar la a 
doua apariție pe scenă.

- în această săptămână, pe 
caniculă, ați organizat repetiții în 
două zile.

- Nu e ne
voiesare __. ,

<^Silvana" e acasă
Silvanei din a-
ceastă vară a fost la "Festivalul 
inimilor" de la Timișoara, între
cere artistică internațională, unde 
ansamblul devean a reprezen
tat folclorul județului Hunedoara. 
Și-a deschis evoluția cu o suită 
din Țara Moților, a continuat cu 
un superb tablou muzical-core- 
grafic ce a "pornit" din zona fol
clorică Sîntandrei, a dat o "raită" 
pe la Orăștie și s-a "reîntors" 
într-o nouă suită, de astă dată 
de pe Valea Mureșului.

- Ne-a aplaudat îndelung pu
blicul, nu numai până am ieșit de 
pe scenă, ci până am părăsit 
sala, ne-au aplaudat cei din spa
tele scenei - recunoaște, cu 
chipul luminat de bucuria mo
mentului, dna Elis Ursu, core
graful care și-a legat munca și 
viața de ființarea acestui an
samblu. După noi a intrat an
samblul folcloric din Arad. "Ar 
trebui să se facă o pauză și

<_____________________

ai în față un 
spectacol pentru a te pregăti. în 
dans nu-ți permiți vacanță. Nu poți 
pierde ritmul. La un strung la care 
nu lucrezi în zi de sărbătoare, în 
ziua următoare trebuie să-i ungi 
fiecare rotiță, fiecare șurub.

- Și, pentru că în această 
vară "Silvana" e acasă, cine o 
va găzdui în spectacole?

- Satul Tău din județul Alba 
ne așteaptă pe 16 august la 
întâlnirea fiilor satului. Spre sfâr
șitul lunii, în 29 august, vom fi 
acasă la Ana noastră, Ana Al- 
mășana, unde în satul ei (Almaș 
Săliște), va fi inaugurat noul că
min cultural. Ne așteaptă în sep
tembrie manifestările de suflet 
de la Țebea, iar în 4 octombrie 
încep Serbările Cetății, în orașul 
nostru. Așadar vom fi aici, în 
casa noastră de toate zilele, pe 
care o iubim și căreia îi cinstim 
numele aici și oriunde.

Lucia LICIU

Victoria VladNedelcoviciu și Lizica Mihut

Limbă și literatură 
medievală românească

după ce profesoara universitară Alina Pamfil (n. 
irca), fostă elevă a Liceului "Decebal", își lansa la Deva lucrarea 

« "Spațialitate și temporalitate", o altă absolventă a aceluiași prestigios 
liceu devenit Colegiul Național "Decebal" - propune astăzi lecturii 
silitorilor deveni lucrarea "Limbă și literatură medievală românească". 
Ss'.e vorba de profesoara Victoria Vlad Nedelcoviciu (n. Țibuleac), 
care împreună cu colega sa Lizica Mihuț au tipărit la Editura 
Multimedia utila și sistematica lucrare închinată analizei conținutului 
istoric și-ndeosebi scoaterii în evidentă a valorii literare a operei 
cronicarilor: Grigore Ureche, Miron Costin și Ion Neculce.

Dacă temerara cercetătoare clujeană Alina Pamfil s-a aplecat cu 
exigență și pasiune asupra complexului fenomen al spațialității și 
terriporalității, în proza noastră interbelică, autoarele acestui nou 
volum, care au străbătut în mod exhaustiv bibliografia importantă 
închinată operei cronicarilor menționați (vezi capitolul "Notă biblio
grafică", p.9-13 și "Bibliografie", p.249-252), mărturisesc, încă din 
'Argument", scopul urmărit prin salutara și izbutita lor tentativă: "... 
am fost animate de dorința de a oferi un studiu, perfectibil însă 
permanent, asupra valorilor artistice, stilistice ale scrierilor cronicarilor 
moldoveni, precum și o prezentare a vieții și activității lui Grigore 
Lreche, Miron Costin și Ion Neculce". (p.8).

Concepută după un plan riguros științific, lucrarea e structurată 
In cinci capitole ce ilustrează cu prisosință scopul urmărit: 1. 
Considerații preliminare; 2. Viața și activitatea desfășurată de 
cronicarii moldoveni: Grigore Ureche, Miron Costin și Ion Neculce; 3. 
Vamri stilistice ale cronicilor; 4. Lexicul și 5. Umanismul cronicarilor 
moiooveni.

Reluând multe din cunoștințele regăsite în manualele școlare în 
caro sunt studiați cei trei cronicari moldoveni, lucrarea de față 
completează, nuanțează și aprofundează în mod fericit analiza 
conținutului istoric, al ideilor umaniste și-ndeosebi al mijloacelor 
■nerare, stilistice și lingvistice, cu un cuvânt: procedeele artistice 
jtilizate de marii cronicari moldoveni în operele lor. Cuprinsul lucrării 
dovedește în mod elocvent că operele lor nu cuprind doar niște 
înșiruiri seci de date și evenimente, ci evocări complexe de epoci, de 
oameni și fapte, realizate cu ajutorul: descrierilor minuțioase, al 
narațiunilor patetice, al portretelor sugestive, al dialogurilor, al 
comparațiilor, epitetelor, metaforelor, zicătorilor, proverbelor și al altor 
elemete specifice operelor literare.

Prof. Dumitru SUSAN
X___________________________________ ____________________/

Doina Reghiș lonescu este muzeograf la Secția de artă a Mu
zeului Civilizației Dacice și Romane Deva. A absolvit Institutul de Arte 
Plastice "Nicolae Grigorescu" București, Secția de artă monumentală 
și a beneficiat de o bursă de un an în cadrul aceluiași institut. între 
anii 1980-1984 a lucrat la Secția de artă a Muzeului Brukental Sibiu, 
perioadă în care a participat la toate saloanele județene de artă și la 
câteva expoziții colective in țară, la Cluj, Arad, Tg. Mureș și Craiova.

A revenit în orașul natal în 1985 și a activat în cadrul Filialei UAP 
Deva-Petroșani, fiind prezentă la toate saloanele județene cât și la 
expoziții de grup în țară. De asemenea, a luat parte la saloanele 
naționale și internaționale din București (1984), Reșița (în 1997-98) și 
Arras (Franța 1998). Până la venirea la muzeul devean, în 1990, a 
făcut creație vestimentară. în ultimii ani a fost prezentă la colocvii de 
artă decorativă la Cotroceni, Arad, Cluj, la sesiunile naționale ale 
muzeelor de artă, comunicările sale apărând în publicațiile acestor 
instituții.

Expoziția, organizată de Ambasada Slovaciei și Institutul Slovac 
din București, reunește 28 de lucrări și a fost deschisă toată luna 
iulie. în noiembrie, completată cu lucrări recente din creația artistei, 
expoziția va putea fi văzută de amatorii de pictură la Galeriile de Artă 
"Forma" din Deva. Expoziția pune în lumină personalitatea Doinei 
Reghiș lonescu a cărei viziune picturală este reprezentativă pentru 
artiștii din ultimele două decenii.

Creația artistei devene este un permanent dialog om-natură, 
creatoarea fiind animată de o bucurie exuberantă în fața uimitoarei 
forțe de renaștere a lumii vegetale. Pornește de la observarea realității 
naturii vegetale, pe care o filtrează prin propria-i sensibilitate. 
Transfigurată și transpusă în culori calde această lume a vegetalului 
se materializează în lucrări de artă monumentală (sau care pot fi

transpuse astfel) și pot constitui un element de decor interior care 
respira optimism și liniște. Paleta cromatică restrânsă, care se 
apropie de pigmentul natural, folosit in frescele murale, adecvată 
tematicii, faptul că arta sa nu este abstractă, chiar atunci când 
folosește o stilizare, aceasta fiind mai mult o reprezentare figurativă, 
sporesc senzația că ne-am regăsit nu doar plăcerea de a-i admira 
frumusețea ci și capacitatea de a comunica subtil, de a ne identifica 
cu natura. Tablourile "Germinație" "Explozie vegetală", "Ritm vegetal", 
"Florală", "Autumnală", “Hibernală" și "Tripticul vegetal", despre care 
artista spune că este reprezentativ pentru opera sa, fac dovada 
amplorii și diversității compozițiilor pe motivul naturii vegetale.

"La această expoziție - se confesează Doina Reghiș lonescu - 
care are ca temă planta primordială, cea mai minunată creație a lumii, 
mi-am propus să închin un adevărat poem naturii vegetale, conferind 
picturii mele adânci sensuri simbolice și simțăminte omenești, 
readucând în atenție înțelesurile profunde ale relației om-natură ca 
mijloc de meditație asupra existenței și a dialecticii universale". Și 
privind tablourile subsumate "universului uman" realizezi că relația 
omului cu natura este atât de strânsă încât uman și vegetal coexistă 
inseparabil (“Vis", "Libertate", "Trecerea vieții", "înălțare").

Tehnica folosită ne transpune "în atmosfera frescelor medievale", 
viziunea artistei fiind mai curând clasică, "potențată însă de o caldă 
sensibilitate lirică". Asimilarea tradițiilor românești la confluența cu 
lumea Occidentului dovedește vocația artistei de a înțelege valorile 
specifice interpretărilor decorative în substanța lor ideatică și 
simbolică. Doina Reghiș lonescu manifestă predilecție pentru o 
pictură echilibrată "ordonată în ansambluri de elemente bine armo
nizate, în care detaliul se integrează cu rigoarea arhitecturii tabloului".

Viorica ROMAN
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(s/r) 13,50 Un cântec pentru fiecare 
14,00 Conviețuiri (mag.) 15,00 TVR Info 
15,10 Limbi străine. Franceza 16,00 
Veronica -Chipul iubirii (s) 16,50 Perla 
Neagră (s) 17,40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17,50 TVR Info 18,00 
Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19,10 Dosarele 
istoriei (do) 20,10 Natacha (s) 21,00 
Sensul tranziției 22,00 Teatru: "Mașina 
de scris” 23,40 Pelerinaje

7,00 Știri 9,20 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a./r) 9,50 Știri 10,00 
Planeta vie (do) 10,25 Animal 
Show (s) 11,00 Dilema Izabelei (f/r) 
14,00 Știrile amiezii 14,10 Tarzan, 
stăpânul junglei (s) 15,10 Dr. 
Bramwell, o femeie ambițioasă (s) 
16,05 Iluzii (s) 17,00 Golden Brâu 
și voie bună! 18,00 Esmeralda (s) 
19,00 Observator 19,30 Dallas (s) 
20,20 Caracatița (s) 21,15 Omul cu 
o mie de fețe (s) 22,00 Hombres - 
Războiul sexelor (s) 23,00 Știri/ 
Sport 23,15 Nash Bridges (s)

7,00 Știri 9,20 Denver, ultimul 
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noapte 23,00 Un secol de cinema (do)

6,00 România: ora 6 fix! 9,00 TVR Cluj- 
Napoca 10,00 TVR Info 10,05 TVR lași 

țj 11,00 TVR Timișoara 12,00 TVR Info 12,05

i* Pentru dvs., doamnă! (r) 13,00 Natacha (s/ 
JL r) 14,00 TVR Info 14,10 Peria Neagră (s/r) 

■■ ** 17,00 Charlie Chaplin (do) 17,30 Timpul
Q 3 Europei 18,00 TVR Info 18,10 Simba, regele 
■ț 3 Leu(d.a.)18,35Hollyoaks(s)19,00Sunset

Beach (s) 19,5dTragerile LOTO 19,55 
co Doar o vorbă săț-i mai spun! 20,00 Jurnal, 
pa meteo, sport 21,00 Freud: în numele zeilor

(s) 22,00 Reflecții rutiere 22,10 Cu ochii’n 4 
22,50 Jurnal de noapte 23,00 Dintre sute 
de catarge
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6,00 România: ora 6 fix! 9,00 TVR Cluj- 
Napoca 10,00 TVR Info 10,05 TVR lași 
11,00 TVR Timișoara 12,00 TVR Info 
12,05 De la lume adunate 12,30 
Conviețuiri 13,00 Natacha (s/r) 14,00 
TVR Info 14,10 Perla Neagră (s/r) 
15,00 Ecoturism 15,30 Em. în limba 
germană 17,00 Portret în oglindă 17,30 
Mapamond 18,00 TVR Info 18,10 
Povești celebre (d.a.) 18,35 Hollyoaks 
(ș) 19,00 Sunset Beach (s) 19,55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20,00 Jurnal, 
meteo, sport 21,00 Elisabeth R (s) 22,35 
Camera ascunsă 22,45 Jurnal de 
noapte 23,00 Studioul șlagărelor 
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7,00 Bună dimineața de la... Timișoara 
și de la București 9,00 TVR Info 9,05 
Șapte note fermecate! (em. copii) 10,05 
Viața ca în viață (s) 10,50 Familia 
Cordier, jucător și polițist (f.p.)'12,30 
Ordinea publică (do) 13,00 A doua 
alfabetizare 13,30 Ecranul 14,00 TVR 
Info 14,10 Video Mag. de vacanță 15,30 
G. Enescu 16,10 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a.) 16,40 Japonia (do) 17,40 
Justiție militară (s) 18,30 Hollyoaks (s)
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) 21,30 Cum vă 
place...careul de 5 ași? 22,30 TVR Info

7,00 Bună dimineața de la ... București!
8.30 Lumină din lumină 9,00 TVR Info 
10,00 Ala-bala, Portocala! 10,45 Biserica 
satului 11,00 Viața satului 13,00 Tezaur 
folcloric 14,00 Info Magazin 14,30 Video 
- magazin estival 15,30 Super-gol show
16,15 Aladdin (d.a.) 16,40 National Geo
graphic (do) 17,40 Star Trek - Deep 
Space Nine (s) 18,30 Hollyoaks (s) 18,55 
Robingo (cs) 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.a.) 22,30 TVR Info
22,35 Dna King, agent secret (s) 23,25 
Pariul trio 23,30 Fotbal Mondial 1998 0,00 
Pop Show Nocturn

6,30 TVM Telematinal 10,00 Avocatul 
poporului (r) 11,00 Ferestre spre lume 
(r) 11,30 Mapamond (r) 12,00 Sunset 
Beach (s/r) 12,45 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 12,55 TVR Info 13,00 
Sănătate, că-i mai bună decât toate!
(r) 14,00 Em în limba maghiară 15,00 
TVR Info 15,10 Limbi străine. Germana
15,35 D.a. 16,00 Veronica -Chipul iubirii
(s) 16,50 Perla Neagră (s) 17,40 Tri
buna partidelor parlamentare 17,50 
TVR Info 18,00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 
19,00 Știri bancare și bursiere 20,10 
Natacha (s) 21,00 Pentru dvs., doamnă! 
(mag.) 22,00 Gauguin, Sălbaticul (f.b.)

7,00 Știri 8,20 Poveștile prietenilor 
mei 8,50 Documentar 9,50 Știri 
10,00 Planeta vie (do) 10,30 Animal 
Show (s) 11,00 Misterul sub
marinului (f/r) 12,55 Roata de 
rezervă (r) 13,25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a.) 14,00 Știrile amiezii
14.10 Tarzan, stăpânul junglei (s)
15.10 Dr. Bramwell, o femeie 
ambițioasă (s) 16,05 Iluzii (s) 18,00 
Esmeralda (s) 19,00 Observator 
19,30 Dallas (s) 20,20 Adevărata 
fericire (f.a.) 22,CO Hombres - 
Războiul sexelor (s) 23,00 Știri/ 
Sport 23,15 Nash Bridges (s)

6.30 TVM Telematinal 10,00 Un secol de 
cinema (r) 10,50 Un cântec pentru 
fiecare 11,00 Natură și civilizație (do/r)
11.30 Cultura în lume (r) 12,00 Sunset 
Beach (s/r) 12,45 Doar o vorbă săt-i mai 
spun! (r) 12,55 TVR Info 13,30 Alfa și 
Omega (r) 14,00 Em. în limba germană 
15,00 TVR Info 15,10 Limbi străine. 
Spaniola 16,00 Veronica -Chipul iubirii (s) 
16,50 Tribuna partidelor parlamentare 
17,00 Ceaiul de la ora cinci 19,00 Știri 
bancare și bursiere 19,10 Față-n față cu 
autorul loan Groșan 20,10 Natacha (s) 
22,00 Strania iubire a Marthei Ivers (f.a)

6,30 TVM Telematinal 11,00 Comorile 
lumii (do/s) 11,30 Timpul Europei (r) 12,00 
Sunset Beach (s/r) 12,45 Doar o vorbă 
săț-i ma/ spun! (r) 12,50 Cu ochii’n 4 (r)
13.30 Tezaur folcloric (r) 14,30 TVR Cluj 
15,00 TVR Info 15,10 Limbi străine. 
Italiană, engleză 15,35 D.a. 16,00 
Veronica -Chipul iubirii (s) 16,50 Perla 
Neagră (s) 17,40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18,00 Universul cunoașterii 
19,00 Știri bancare și bursiere 19,10 
Arhive românești 20,10 Natacha (s) 
21,00 Atletism Golden League 23,10 Fa
milia Borgia (s) 0,00 Ghici cine vine la 
mine? 0,30 TVM Mesager 

7,00 Știri 8,50 Documentar 9,50 Știri 
10,00 Planeta vie (do) 10,30 Animal 
Show (s) 11,00 Adevărata fericire 
(f/r) 13,25 Denver, ultimul dinozaur 
(d.a.) 14,00 Știrile amiezii 14,10 
Tarzan, stăpânul junglei (s) 15,10 Dr. 
Bramwell, o femeie ambițioasă (s) 
16,05 Iluzii (s) 17,00 Golden Brâu și 
voie bună! 18,00 Esmeralda (s) 
19,00 Observator 19,30 Dallas (s) 
20,20 Twin Peaks (s) 21,15 Cronici 
paranormale (s) 22,00 Hombres - 
Războiul sexelor (s) 23,00 Știri/ 
Sport 23,15 Nash Bridges (s)

7,00 Familia Borgia (s/r) 7,55 Piese 
folclorice 8,05 D.a. (r.) 8,30 Comorile 
lumii (do) 9,00 Natură și civilizație (do)
9,30 Pas cu pas 10,30 Documente 
culturale 11,30 TVR Timișoara 13,30 
O jumătate de oră cu Paul Goma 14,00 
Darabane de foc (s) 14,45 Bijuterii 
muzicale 15,00 TVR Info 15,10 Bank
note (r) 15,35 Regina celor 1000 de 
ani (d.a.) 16,00 Veronica - Chipul 
iubirii (s) 16,50 Perla Neagră (s) 17,40 
Tradiții 18,10 Planeta cinema (r) 19,00 
Istorie, memorie, recuperare (do)
19,40 Teatru: "Steaua fără nume” 
22,00 Ateneu 22,40 în plină acțiune 
(s/r) 23,20 Stop-cadru 

7,00 Cer întunecat (s/r) 7,50 Virtuozi 
ai instrum. populare 8,00 Regina celor 
1000 de ani (r) 8,30 Comorile lumii 
9,00 Lumea sălbatică a animalelor 
(do) 9,30 Ferestre deschise 10,30 
Cinematograful vremii noastre 11,25 
TVR lași 13,30 Creanga de aur (do) 
14,00 Darabane de foc (s) 15,45 Vi
trina personajelor de operă 16,00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 16,50 Perla 
Neagră (s) 17,40 La izvor de dor și 
cântec 18,00 Alo, tu alegi! 19,00 în 
plină acțiune (s) 19,45 Clepsidra cu 
imagini 20,00 Ultimul tren 21,00 
Magazin sportiv 23,30 Cântăreți 
români 0,30 TVM Mesager

7,00 Ora 7, bună dimineața! 9,00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9,50 Profit 9,55 Prima pagină 
10,00 Nemuritorul (s/r) 10,45 Seaquest 
(s/r) 11,30 Fiica oceanului (s) 12,00 Pro și 
contra (r) 12,55 Știrile PRO TV 13,00 Pro 
și contra (r) 13,30 Povestea lui Tracy 
(f.p.) 15,15 Tânăr și neliniștit (s) 16,10 
Nano (s) 17,00 Știrile PRO TV 17,15 
Suflet de femeie (s) 18,00 Familia Bundy 
(s) 18,25 Știrile PRO TV 18,30 Chestiunea 
zilei 18,35 Familia Bundy (s) 19,00 Roata 
norocului (cs) 19,30 Știrile PRO TV 20,15 
Mireasa însângerată 22,05 Știrile PRO 
TV 22,15 Seinfeld (s) 22,45 Știrile PRO 
TV 23,15 Highlander (s) 

7,00 Ora 7, bună dimineața! 9,00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10,00 Nemuritorul (s/r) 10,45 
Seaquest (s/r) 11,30 Fiica oceanului (s) 
12,00 Pro și contra (r) 12,55 Știrile PRO 
TV 13,00 Pro și contra (r) 13,30 Spitalul 
(f.p.) 15,15 Tânăr și neliniștit (s) 16,10 
Nano (s) 17,00 Știrile PRO TV 17,15 Suflet 
de femeie (s) 18,00 Familia Bundy (s) 
18,25 Știrile PRO TV 18,30 Chestiunea zilei
18,35 Familia Bundy (s) 19,00 Roata 
norocului (cs) 19,30 Știrile PRO TV 20,15 
Melrose Place (s) 21,15 Nikita (s) 22,05 
Știrile PRO TV 22,15 Seinfeld (s) 22,45 
Știrile PRO TV 23,15 Highlander (s) 

7,00 Știri 8,50 Documentar 9,20 
Denver, ultimul dinozaur (d.a./r) 9,50 
Știri 10,00 Planeta vîe (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 Tarzan, 
stăpânul junglei (s) 15,10 Dr. 
Bramwell, o femeie ambițioasă (s) 
16,05 Iluzii (s) 17,00 Minunile naturii 
(do) 18,00 Esmeralda (s) 19,00 
Observator 19,30 Dallas (s) 20,20 
Navarro (s) 22,00 Hombres - 
Războiul sexelor (s) 23,00 Știri/Sport

7,00 Ora 7, bună dimineața! 9,00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 9,50 Profit 10,00 
Nemuritorul (s/r) 10,45 Seaquest (s/r)
11,30 Fiica oceanului (s) 12,00 Pro și 
contra (r) 12,55 Știrile PRO TV 13,00 Pro 
și contra (r) 15,15 Tânăr și neliniștit (s) 
16,10 Nano (s) 17,00 Știrile PRO TV
17.15 Suflet de femeie (s) 18,00 Familia 
Bundy (s) 18,25 Știrile PRO TV 18,30 
Chestiunea zilei 18,35 Familia Bundy (s) 
19,00 Roata norocului (cs) 19,30 Știrile 
PRO TV 20,15 Ultima frontieră (s) 21,15 
Fortăreața (f.a.) 23,00 Știrile PRO TV
23.15 Chestiunea zilei 23,35 Poltergeist 
(s) 0,20 Aventuri în Casa Morții (s) 

7,00 Știri/Sport 7,05 Fără limită 
9,00 O echipă fantastică (d.a.)
9.30 Noile aventuri ale lui Flash 
Gordon (d.a.) 10,05 Bananaman 
(d.a.) 10,15 Alertă pe plajă (s) 
11,00 între prieteni 12,00 Mileniul III 
13,00 Vedeta în papuci 13,30 
Poveste de dragoste (f.a.) 15,00 
Dincolo de dragoste (f.a.) 16,30 
Uragan în Paradis (s) 17,15 
Spitalul Universitar (s) 18,00 
Esmeralda (s) 19,00 Observator
19.30 Vrei să ne distrăm sâmbătă 
seara? 20,00 Drumul spre Wellville 
(f.a.) 22,00 A treia planetă de la 
Soare (s) 22,30 Wishman (f.a.)

7,00 Știri/Sport 7,30 Alertă pe plajă 
(s/r) 8,15 Controverse istorice (do/ 
r) 8,45 Spirit și credință 9,15 Animal 
Skow (s) 9,45 Bananaman (d.a.) 
9,50 Denver, ultimul dinozaur (d.a.) 
10,15 Bananaman (d.a.) Mighty 
Max (d.a.) 11,00 Poveștile 
prietenilor mei 11,30 Roata de 
rezervă (sport) 12,00 Prezentul 
simplu 12,30 Descoperiri (do) 13,30 
Telemeridiane 14,00 Duminica în 
familie 18,00 Esmeralda (s) 19,00 
Observator 19,30 Sparks (s) 20,00 
Intrigi de culise (f.a.) 21,45 Să fii cel 
mai bun (s) 22,45 Sandra, prințesa 
rebelă (s)

7,00 Duckman (d.a.) 7,20 Reboot (d.a.)
7,45 Mot (d.a.) 8,30 Ciberkids (s) 9,00 
Locuri în inimă (f.a.) 11,00 Gillette - lumea 
sportului 11,30 ProMotor 12,00 Heights 
(s) 12,55 Știrile PRO TV 13,00 O 
căsnicie perfectă (s) 13,30 Generația 
PRO 14,30 Echipa mobilă 14,45 Hercule 
(s) 15,30 Șut și câștigi (s) 16,00 Sport 
18,00 Copan (s) 18,45 Te uiți și câștigi 
(cs) 19,30 Știrile PRO TV 20,00 Lumea 
văzută de Garp (f.a.) 22,30 Știrile PRO 
TV 22,35 Știrile sportive 22,40 NYPD 
Blue (s) 22,30 Bizuie-te pe mine (f.a.)
1,15 Brawn To the Flame (f.er.) 2,45 
Heights (s/r)

7,00 D.a. 8,00 Căpitanul N (d.a.) 8,30 AII 
Dogs Go To Heaven (d.a.) 9,00 Mowgli 
(s) 9,30 Super Abracadabra 11,00 Doc
tor în Alaska (s) 12,00 Profeții despre 
trecut 12,55 Știrile PRO TV 13,00 Dragul 
de Raymond (s) 13,30 Chestiunea zilei 
14,10 Al șaptelea cer (s) 15,00 Auto MP 
de Formula 1 al Ungariei (d) 17,00 Lumea 
filmului 17,30 Pro Fashion 18,00 Beverly 
Hills (s) 19,00 Prețul corect (cs) 19,30 
Știrile PRO TV 20,00 Speranță și glorie 
(f.a.) 22,00 Cybill (s) 22,30 Știriie PRO TV

22,35 Brigada 132 (s) 23,20 Procesul 
etapei 1,30 Prima pagină 1,35 Am întâlnit 
și români fericiți (r) 2,00 Pro și contra (r) 

7,00 Prima oră 10,00 Celebri și bogați 
(s/r) 12,00 Pretutindeni cu tine (s/r)
12,30 Lexic 13,00 Focus 13: știri 13,15 
Starea de veghe 14,45 Teleshopping 
15,05 Rocky& Bullwinckle (d.a.) 15,30 
Ren&Stimpi (d.a.) 16,00 Focus 16: știri
16,15 Pretutindeni cu tine (s) 16,45 
Prietenul nostru Jake (s) 18,30 Celebri 
și bogați (s) 19,00 Focus 19: știri
19,45 Meșterul casei 20,15 Un alt 
început (s) 21,15 Dragoste și minciună 
(f.a.) 23,00 Focus 23: știri 23,30 Starea 
de veghe (talkshow) 1,00 Colpo 
Grosso 1,30 Focus 23: știri (r) 2,00 
Starea de veghe (r)

7,00 Prima oră 10,00 Celebri și bogați 
(s/r) 12,00 Pretutindeni cu tine (s/r)
12,30 Lexic 13,00 Focus 13: știri 13,15 
Starea de veghe 14,45 Teleshopping 
15,05 Rocky& Bullwinckle (d.a.) 16,00 
Focus 16: știri 16,15 Pretutindeni cu 
tine (s) 16,45 Prietenul nostru Jake (s) 
18,00 Celebri și bogați (s) 19,00 Focus 
19: știri 19,45 Meșterul casei 20,15 
Contralovitura (s) 21,15 Efect mortal 
(f.a.) 23,00 Focus 23: știri 23,30 Starea 
de veghe (talkshow) 1,00 Colpo 
Grosso 1,30 Focus 23: știri (r) 2,00 
Starea de veghe (rj 

7,00 Prima oră 10,00 Celebri și bogați 
(s/r) 12,00 Pretutindeni cu tine (s/r)
12.30 Lexic 13,00 Focus 13: știri 13,15 
Starea de veghe 14,45 Teleshopping 
15,05 Rocky& Bullwinckle (d.a.) 16,00 
Focus 16: știri 16,15 Pretutindeni cu 
tine (s) 16,45 Prietenul nostru Jake (s) 
18,00 Celebri și bogați (s) 19,00 Focus 
19: știri 19,45 Meșterul casei 20,15 
Atingerea îngerilor (s) 21,15 Inocență 
pierdută (f.a.) 23,00 Focus 23: știri
23.30 Starea de veghe (talkshow)
1.30 Focus 23: știri (r) 2,00 Starea de 
veghe (r)

6,30 Videoclipuri 7,00 Elefănțelul 8,00 
Apărătorii galaxiei (d.a.) 8,30 A.doua 
familie (do) 9,00 Inspectorul Gadget 
(d.a.) 10,00 Prințul Valiant (d.a.) 10,30 
Adună-ți gândurile (s) 11,00
Aventurile lui Rocko (d.a.) 11,30 
Pământul: Bătălia finală (s) 12,30 
Eurofotbal 13,30 Auto 14,00 Creaturile 
nopții (do) 15,00 Răzbunarea 
Sfântului (f.a.) 17,00 Zona M 18,00 
911: Apel de urgență (s) 19,00 Focus 
19: știri 19,45 Jaf armat (f.a.) 22,00 
Centennial (s) 23,00 Focus 23: știri
23,30 Zona M 0,30 Night of the Follow
ing (f.a.) 3,30 Eurofotbal

7,30 Echipa de fotbal (d.a.) 8,00 
Căutătorii de aur (s) 8,30 A doua 
familie (do) 9,00 Inspectorul Gadget 
(d.a.) 9,30 Aventurile lui Rocko (d.a.) 
10,00 Mecanica distractivă (s) 11,30 
Duminică la prânz 13,00 Moto CM 
14,00 Lumea lui Dave (s) 14,30 Față în 
față la Hollywood (s) 15,00_Secretele 
bărbaților irezistibili 15,30 în numele 
iubirii (do) 16,00 Explorer (do) 17,00 
Un alt început (s/r) 18,00 Atingerea 
îngerilor (s/r) 19,00 Focus 19: știri
19,45 Școala de fete (f.a.) 21,30 
Călătorii în lumi paralele (s) 22,30 
Nimeni nu e perfect (s) 23,00 Focus 
23: știri 23,30 Duminică la prânz (r)
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând bicicletă Pegas,nouă, 
bărbătească, preț negociabil, teren 
intravilan Geoagiu Băi, eventual 
parcelat, pătuț pentru copil. Tel. 
216590, după ora 20 (9468)

• Vând 7 hectare teren (Dealul 
Hissman-Dobra). Informații Ilia, tel. 
270 (1)

• Vând apartament 3 camere, 
Simeria, poziție centrală, multiple 
îmbunătățiri. Tel. 260170, după ora 
.20 (9476)

• Vând casă mare, încălzire 
centrală, Dacia break 1989. Tel. 
261648 (9471)

• Vând urgent apartament 4 
camere. Tel. 627773, 621253 (9483)

• Vând /schimb apartament două 
camere, semidecomandat, parter, 
Gojdu. Schimb apartament două 
camere, etaj 3, Lugoj, cu Deva. 
Informații str. Crișan, 7, tel. 211253 
(9482) ’

• Vând apartament 2 camere, 
Micro 3 Hunedoara, sau schimb cu 
autoturism. Tel. 092208456 (9490)

• Vând garsonieră Dacia, parter, 
cu posibilități privatizare. Tel. 224659, 
622390 (96103)

• Vând garsonieră, Al. Plopilor, 
bl.8, etaj 3, ap.46. Tel. 623914, relații 
între orele 10-12, 16-20 (6101) ,

• Vând apartament 2 camere, 
zona Liliacului, posibilitate de 
privatizare. Tel. 228513.

• Vând apartament 2 camere, 
str. Streiului, bl. 62, ap.12, Deva 
(9309)

• Vând apartament 2 camere 
Hunedoara, bdul Traian, parter, 
excelent privatizare. Tel. 227510.

SC "PISCICOLA 
ZAU" S.A.

cu sediul în comuna 
Zau de Câmpie, str. Sal- 
câmilor/13, județul Mureș, 
oferă zilnic spre vânzare 
pește indigen la prețuri 

negociabile.
Relații suplimentare la 

telefon 065/164289.

• Vând apartament 2 camere, 
Orăștie, Mureșului, bloc 4/64, 45 
milioane, negociabil. (8575)

• Vând Dacia Nova, an fabricație
1997. Tel. 227473,092 411476 (9460)

• Vând combină Claas Mercur, 
masa 2,75 m, stare perfectă. Tel. 
665158 (9306)

• Vând camion Mercedes L 407 
D, de 3 tone, cu prelată, an fabricație 
1980. Tel. 213201,222398 (9474)

• Vând motocicletă Jupiter 4, cu 
ataș,nouă. Parohia Reformată 
Hășdat (3 km Hunedoara), familia 
Vitez (9489)

■ Vând urgent Peugeot J 5,1988, 
1,5 tone. Tel. 261381 (9487)

• Vând urgent tractor U 650, an 
fabricație 1991, 2000 ore de func
ționare, stare perfectă, remorcă auto 
5 tone, Dacia 1410 break, an 
fabricație 1992. Tel. 224754, 092 
341439 (8474)

• SC JUPITEX - Depozitul Șoi- 
muș-Bălata, Ferma nr.8 vinde eh 
gros și cu amănuntul HAINE SE
COND HAND import Germania, 
sortate pe categorii de calitate. 
Prețuri foarte mici, calitate excep- 
țională. Tel. 092/706729. (9458)

• Cumpăr parchet uscat. Tel. 
212012, după ora 20 (9468)

• Vând mașină American pop
corn, instalație sifon manuală, 
malaxor pentru laborator patiserie, 
spălător inox pentru patiserie, piese 
Opel Ascona, noi. Tel. 624971

• Vând CD player Pioneer, model
1998, absolut nou. Tel. 214693 
(9462)

• Vând videocameră Panasonic, 
orgă Yamaha. Tel. 621911 (9491)

• Vând oțel beton diametrul 6, 8, 
10, 12. Tel. 213637 (9492)

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

• Vând TEAC nou, Orăștie. 
Informații 054/241871, după ora 20. 
(8571)

• Vindem parchet stejar, paltin, 
95.000, fag, plop, 82.000, inclusiv 
TVA. Orăștie, Mureșului, 10/11, tel. 
241468, după ora 18. (8577)

• Vând videocamere Panasonic 
Rx11, Rx70, M3500, M9000, M9500, 
garanție. 069/226067. (9547)

OFERTE UE 
SERVICII

• Angajăm farmacistă în Hune
doara, vechime în muncă maxim 5 
ani. Tel. 216735(9493)

• SC Mavi Modimpex SRL Deva 
angajează personal în meseria de 
cusător pentru executat producție 
export. Condiții avantajoase. Relații 
la tel. 212991, 092 702872 (6104)

• Sunteți în căutarea unui loc de 
muncă? Sunteți tineri (20-28 ani), 
dinamici și ambițioși? Aveți o 
experiență anterioară în domeniul 
vânzărilor? Atunci S.C. Gef Facili
ties SRL așteaptă telefonul dv. la nr. 
230930. De asemenea angajăm un 
operator calculator, o casieră și un 
magaziner. Sunați acum! (9534)

• Au trecut 9 ani de lacrimi și 
dor de când dragul și bunul nostru 
soț, tată și bunic

ing. MIRCEA COMȘA
a plecat dintre noi. Familia (9486)

• Mereu în gândurile noastre 
cinstim memoria dragului nostru

DIVERSE

• Tratez disfuncții sexuale (impo
tență, ejaculare rapidă), consultația 
gratuită. 01-6388406, 092-342628. 
(OP)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
prezervative speciale. 01-6376273, 
092-342629 (OP).

PAVEL TOMUȚA
anunțând trecerea a 6 săptămâni 
de tristețe și dor. Parastasul va 
avea loc sâmbătă, 8 august 1998, 
la Catedrala "Sf. Nicolae" Deva, Fie- 
i țărâna ușoară! Soția Viorica, 
fiicele Eleonora, Maria, nepoții 
Roxana, Florin, ginerele Vasile. 
(9481)

DECESE

I COMEMORĂRI

• Până ieri erai printre noi, vesel 
și iubitor, dar de șase săptămâni ai 
plecat pe drumul fără întoarcere, 
lăsând în urmă tristețe și durere, 
dragul nostru

IOAN HARBAN
Dumnezeu să te odihnească în 

pace! Soția Lenuța, fiica Andreia, 
socrii familia Dehelean și nașii fa
milia Șerban. (9485)

• Amintim celor care l-au cu
noscut că se împlinesc 6 săptă
mâni de la dispariția celui care a 
fost

VIRGIL ADAM
Slujba de pomenire va avea loc 

sâmbătă, 8 august, ora 10, la 
cimitirul Bejan. îi vom păstra 
neștearsă amintirea. Familia. 
(9542)

• Vecinii din blocul O 2, sc.3, 
sunt alături de domnul Popa Vasile 
la dispariția fulgerătoare a soției

ZAMFIRA POPA
Sincere condoleanțe. (9495)

• S-a stins din viață fulgerător 
cel mai scump soț și tată

IULIUS GYENGE (GYULUȘ)
Un ultim omagiu din partea 

soției, fiilor, nurorilor și nepoților, 
înmormântarea azi, 7 august, ora 
17 din Capela Cimitirului Reformat 
Deva. Dumnezeu să-l odihnească! 
(9497)

• Ne despărțim cu mult regret 
de bunul nostru cumnat

GYENGEGYULUȘ
Ne rugăm Bunului Dumnezeu 

să-i dea odihnă veșnică, iar me
moria să-i fie binecuvântată. Irenke 
și Toni. (9497)

VREMEA
Temperatura aerului va înregistra o ușoară creștere in 

jumătatea de nord a țării. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 
35 de grade, iar minimele între 15 și 25 de grade. Cerul va fi 
variabil, favorabil averselor de ploaie în zona montană. 
Vântul va sufla slab la moderat.

CLLULKjmiJLL

1 dolar SUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi
1 liră sterlină

6 AUGUST
8723 lei
4938 lei
6036 lei

14280 lei
1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

5862 lei
1473 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.

Deva, Str. E. Gojdu, nr.83, tel: 227094
Vă oferă:

0 PRESTĂRI SERVICII
^reparații în construcții și instalații; 
^fabricare de betoane, mortare, prefabricate 

din beton;
Mucrări de învelitori, șarpante;
^lucrări de instalații sanitare și încălzire centrală; 
^lucrări de izolații și protecții anticorozive; 
^lucrări de instalații electrice;
^lucrări de pardoseli și placare a pereților; 
^lucrări de zugrăveli și vopsitorii.

0 LUCRĂRI DE INVESTIȚII 
Mn construcții și instalații 

EJ PRODUCȚIE Șl DESFACERE EN GROS Șl 
EN DETAIL

imateriale de construcții; 
ielemente de dulgherie și tâmplărie; 
iambalaje din lemn.

El ÎNCHIRIERI UTILAJE DE CONSTRUCȚII
•yrefuîi mici - ofetfa ntct

ZiffSJ ACASĂ

Inspectoratul de Sânâtate Publica Deva 
str. M. Eminescu, nr. 99, achiziționează următoarele repere: 

E Termostat electric
S Balanțâ tehnică digitală
S Microscop binocular
E Contamat FNT 111 M
E Etuvă
E Autoclav electric
E Centrifugă
E Stereomicroscop
E Gaz cromatograf
E Balanță analitică
E Agitator magnetic
E Centrifugă pt. butirometre
E Nișă
E Baie de apă
E Pompă aspirație pt. control poluare aer
E Sistem portabil pt. măsurarea CO2 și SO2
E Cuptor electric
E Turbidimetru
E PH-metru
E Psihrometru
E Sonometru
E Refractometru ABBE
E Aparat pt. determ. arseniului
E Autolaborator
E Spectofotometru cu absorbție atomică
E Spectofotocolorimetru UV-VIS
E Aparat determ. pulberi totale în suspensie cu 

traducător de debit
E Luxmetru
E Trusă de teren pt. determ. clorului rezidual
E Exicator
E Calculator cu imprimantă
E Imprimantă
E Bicicletă

Depunerea ofertelor se va face până la data de 17august 
1998, la secretariatul unității.

Primăria municipiului 
Deva

organizează în data de 20 august 1998, ora 10,00, 
la sediul său din Deva, Piața Unirii, nr. 4, concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de arhitect în 
cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea 
teritoriului.

Condițiile de participare sunt următoarele:
-1 post studii superioare - specialitate arhitectură 
Actele necesare pentru înscrierea la concurs:
> cerere de înscriere
> curriculum vitae
> recomandare de la ultimul loc de muncă
> adeverință medicală
> cazier juridic
> copie după diploma de studii
> copie după carnetul de muncă
Cererile pentru concurs se pot depune la Biroul 

Resurse Umane, Salarizare din cadrul Primăriei 
municipiului Deva, camera 14, până în data de 17 
august 1W8.

Informații suplimentare la telefon 218325, int. 20, 
zilnic între orele 8,00 -10,00 și 14,00 -15,30.

T.C COMAT DEVA fJS.
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.

Luni IO august
8,00 Omul mării (s/r) 8,45 Verdict: 

crimă! (s/r) 9,45 Nimic personal (s/ 
r) 10,30 Dragoste și putere (s/r) 
11,15 Marielena (s/r) 12,00 Din 
toată inima (s/r) 13,30 Matlock (s/ 
r) 14,15 Necazuri cu Harry (f/r) 
16,00 Omul mării (s) 17,00 Mari
elena (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, ultimul ep.)
21.30 Verdict: crimă! (s) 22,30 
Pentru câțiva dolari în plus (f.a.) 
0,40 Matlock (s)

Marți 11 august
8,00 Omul mării (s/r) 8,45 Verdict: 

crimă! (s/r) 9,45 Nimic personal (s/ 
r) 10,30 Dragoste și putere (s/r) 
11,15 Marielena (s/r) 12,00 Din 
toată inima (s/r) 13,30 Pentru câți
va dolari în plus (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 Casper (d.a). 
20,00 Dragoste și putere (s) 20,45 
Misterioasa doamnă (s) 21,30 
Verdict: crimă! (s) 22,30 Micul 
scăldător (f.a.) 0,00 Matlock (s)

Miercuri 12 august
8,00 Omul mării (s/r) 8,45 Verdict: 

crimă! (s/r) 9,45 Misterioasa doam
nă (s/r) 10,30 Dragoste și putere 
(s/r) 11,15 Marielena (s/r) 12,00 
Din toată inima (s/r) 13,30 Matlock 
(s/r) 14,30 Micul scăldător (f/r) 
16,00 Omul mării (s) 17,00 Mari
elena (s) 17,45 Din toată inima (s)
18.30 Concursul de Acasă 18,45 
Din toată inima (s) 19,30 Casper 
(d.a). 20,00 Dragoste și putere (s)
20.45 Misterioasa doamnă (s)
21.30 Verdict: crimă! (s) 22,30 
Aeroport 77 (f.a.) 0,20 Matlock (s)

Joi 13 august
8,00 Omul mării (s/r) 8,45 Verdict: 

jzrimă! (s/r) 9,45 Misterioasa doam-

na(s/r) 10,30 Dragoste și putere 
(s/r) 11,15 Marielena (s/r) 12,00 
Din toată inima (s/r) 13,30 Matlock 
(s/r) 14,15 Aeroport 77 (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 Casper (d.a). 
20,00 Dragoste și putere (s) 20,45 
Misterioasa doamnă ’ (s) 21,30 
Verdict: crimă! (s) 22,30 Coasta lui 
Adam (f.a.) 0,15 Matlock (s)

Vineri 14 august
8,00 Omul mării (s/r) 8,45 Verdict: 

crimă! (s/r) 9,45 Misterioasa doam
nă (s/r) 10,30 Dragoste și putere 
(s/r) 11,15 Marielena (s/r) 12,00 
Din toată inima (s/r) 13,30 Matlock 
(s/r) 14,15 Coasta lui Adam (f/r) 
16,00 Omul mării (s) 17,00 Mari
elena (s) 17,45 Din toată inima (s)
18.30 Concursul de Acasă 18,45 
Din toată inima (s) 19,30 Casper 
(d.a). 20.00 Louie (d.a.) 20,30 
Sport 22,30 Nea Mărin miliardar 
(f.a.) 0,00 Matlock (s)

Sâmbătă 15 august
8,00 Omul mării (s/r) 8,45 Verdict: 

crimă! (s/r) 9,45 Sport 11,15 Mari
elena (s/r) 12,00 Din toată inima (s/ 
r) 13,30 Matlock (s/r) 14,15 Nea 
Mărin miliardar (f/r)16,00 Omul 
mării (s) 17,00 Marielena (s) 17,45 
Din toată inima (s) 18,30 Con
cursul de Acasă 18,45 Din toată 
inima (s) 19,30 Casper (d.a). 20,00 
Dragoste și putere (s) 20,45 Miste
rioasa doamnă (s) 21,30 Verdict: 
crimă! (s) 22,30 Pădurea spânzu- 
raților (f.a.) 0,00 Matlock (s)

Duminică 16 august
8,00 Sport la minut 8,15 Tenis 

10,10 Oxigen 10,25 Sport extrem 
10,40 Arte marțiale 11,00 Motor 
Sport Mag. 11,30 NBA Action 
12,00 Baschet NBA 13,00 Rugby
14.30 ASCOT 15,30 Drumul spre 
victorie 17,00 Sport 17,30 Jocurile 
bunăvoinței 19,30 Retrospectivă 
sportivă ... 19,40 Faza zilei 20,00 
Lawrence al Arabiei (f.a.) 22,30 
Umbrele fericirii (f.a.) 0,00 Singu- 
^ățațe^celor^urajo^ij^^^^^
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Dl Constantin Lupu, managerul SC Crișbus SA Brad, ne declară:

"DORIM CONCURENTĂ ÎN TRANSPORTURI, 

DAR CU RESPECTAREA LEGII"

SC Crișbus SA - societate 
specializată în transportul de 
călători - efectuează servicii pe 
traseele din zona municipiului 
Brad, la care se mai adaugă 
traseul Brad - Deva, precum și 
cele interjudețene Brad - Cluj, 
Timișoara și Avram lancu.

Care sunt problemele unei 
societăți de transport, în speță 
a celei de față, a fost motivul 
unei discuții pe care am avut-o 
cu dl Constantin Lupu, mana
gerul societății:

- Pentru început v-am 
ruga să faceți o scurtă pre
zentare a societății.

- Societatea noastră dispune 
în prezent de circa 20 de auto
buze active cu care realizăm 
aceste transporturi pe traseele 
din zonă. Probleme vor fi din 15 
septembrie, când încep școlile, 
întrucât numărul dă mașini ar 
trebui să fie mult mai mare. Pen
tru soluționarea acestor cerințe 
o să mai scoatem în circulație 
cinci autobuze încât să acoperim 
aceste nevoi. Probabil trebuie să 
mai cumpărăm unu-două auto
buze.
u - în general în unitățile 
de transport există proble
me mari cu parcul auto. Ca
re este situația la dumnea
voastră?

- Nici pe noi nu ne ocolește 
acest lucru dat fiind vechimea 
mare a autobuzelor din dotare. 
Acest lucru, la care se mai adau
gă calitatea proastă a unor piese 
de schimb sau materiale, con-

duce la creșterea cheltuielilor. 
Deși au apărut foarte multi pro
ducători de piese auto, calitatea 
este de nenumărate ori departe 
de standard. Revenind la trans
port, trebuie spus că aproximativ 
45 la sută din activitatea noastră 
o reprezintă cursele în convenție 
pe care le efectuăm la E.M.Barza. 
Și aici avem o situație foarte difi
cilă pentru că începând cu data 
de 1 iulie a.c. s-a redus activi
tatea numai la schimbul întâi, 
schimburile doi și trei fiind des
ființate. Numai datorită acestei 
reduceri de schimburi de la E.M. 
Barza pierdem circa 50 de mili
oane de lei pe lună.

- Vorbind în principal 
despre transportul de călă
tori în mai multe zone din ju
deț au existat conflicte cu 
societățile private. Ce se 
întâmplă pe traseele din 
zona Brad?

- Este foarte adevărat că 
transporturile private de călători 
care au început din 1993 au cre
at o seamă de probleme pentru 
societatea noastră întrucât peri
oade îndelungate de timp aceștia 
nu au avut licențe de transport, li
cențe de execuție, iar transportul 
s-a efectuat într-un stil pirate
resc. Cu toate insistențele noas
tre la diferite foruri nu s-a reușit 
intrarea în legalitate decât în 
acest an când, din 15 iulie, s-a 
ajuns la o înțelegere că și auto
buzele private au început să e- 
fectueze anumite curse pe tra
seul Brad - Deva, cât și pe alte 
rute.

Trist este că și în clipa.de 
față se efectuează transport 
pirateresc fără a se respecta 
legislația în vigoare. Deși există 
o hotărâre de Guvern în acest 
sens, nici Oficiul Rutier, care 
acordă licențele, nici alte organe 
cu atribuții în acest sens nu au 
luat măsurile care se cuvin 
atunci când s-au constatat 
aceste încălcări de legislație. Și 
acum sunt autobuze ce pleacă 
din diferite locuri - pe ruta Brad 
- Tomești, Brad - Ribița - Uibă- 
rești, spre exemplu -, fără să 
respecte punctele de plecare

X

Sună bine. Pentru tine.

NUTRIENTUL

< CONNEX

stabilite evitând autogara și pla
ta taxei de peron. Sau un alt 
exemplu, astăzi (4 august a.c) 
un microbuz, fără să cunoaștem 
dacă are licență sau nu, a efec
tuat traseul Brad - Deva, mer
gând tot timpul în fața autobu
zelor noastre pentru a culege 
călătorii de pe drum. Ne nemulțu
mește faptul că Oficiul Rutier nu 
ia măsurile ce se impun pentru 
intrarea în legalitate.

- Ce efecte au în plan fi
nanciar aceste încălcări ale 
legislației?

- Datorită modului incorect în 
care s-au desfășurat transpor
turile de călători private, socie
tatea noastră a pierdut lună de 
lună aproximativ 50 de milioane, 
ceea ce a condus la mari datorii, 
la imposibilitatea dotării cu auto
buze noi pentru traficul de călă
tori cum ar fi normal. Rugăm și pe 
această cale Oficiul Rutier al ju
dețului să asigure intrarea în 
legalitate a tuturor celor care 
efectuează transport de călători 
pe zona Brad.

Ne-a fost imputat faptul că 
suntem împotriva privatizării, dar 
nu este adevărat. Probabil încă 
din acest an și societatea 
noastră va fi privatizată, dar 
dorim ca activitatea să se des
fășoare în condiții loiale.

- Ce alte dificultăți aveți în 
prezent?

- Recuperarea banilor pentru 
serviciile prestate. în acest sens 
să vă dau un singur exemplu: 
E.M. Barza ne datorează circa 
150 de milioane de lei, datorii ce 
intră în lanț și către furnizorii 
noștri - pentru combustibili, cau
ciucuri etc.

- Ce apreciați că se im
pune în această situație?

- Este nevoie de înfăptuirea 
unei promisiuni a Executivului și 
anume de a se debloca eco
nomia. Până nu se realizează 
acest lucru vor fi mari dificultăți 
în toate domeniile. Pot să vă mai 
înformez că, deși avem mari 
probleme, ne-am achitat toate 
datoriile la bugetul statului.

Cornel POENAR

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CON NEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

E de sezon
E Motorola!

conectare gratuita 
E doar până la 
30 august!
OFERTĂ SPECIALĂ!

CONECTARE GRATUITĂ pentru orice serviciu CONNEX 
GSM și telefonul Motorola d460 cu numai 149$!
în plus, cu noul pachet de servicii CONNEX PERSONAL, 
serviciu! tău din afara serviciului, poți vorbi mai ieftin seara și 
la sfârșit de săptămâna.

/ANA ELECTRONIC
' . OARA «S.C.ILEA PLUS

Sxr Mnai Viteazu Nr.97,
Tor 065.77.21.73

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM .ZZ

Primim comeiui pentru 
caiete școlare și studențești. 

Prețuri fără concurență, 
informații 
tel.211275

Trasee sociale
Numărul tot mai mic de călători pe diferite trasee din zona 

Brad face ca în anumite perioade cursele de călători să 
devină nerentabile și în aceste situații SC Crișbus SA asigură 
autobuze pentru a veni în sprijinul locuitorilor zonei și al 
copiilor care merg la școală.

De regulă, în perioada când elevii sunt în vacanță se 
asigură curse joia sau în zilele de sărbătoare pentru piață.

Potrivit datelor oferite de către conducerea societății în 
zonă sunt nerentabile traseele Șesuri, Dumbrava, Căzănești, 
fapt ce implică cheltuieli mai mari decât veniturile obținute. 
(C.A!)

Statie de benzină
între activitățile conexe ale SC 

Crișbus SA Brad se numără și pu
nerea în funcțiune a unei stații 
PECO în imediata apropiere a se
diului societății de la Goșa. Noua 
investiție vine în sprijinul automo- 
biliștilor care tranzitează zona, dar 
și al societății care va achiziționa 
combustibil la un preț mai mic. 
(C.H)

O lume Idtîndemâna ta
$ proiectare pagini WEB:
# e-mail;
# telnet / ftp^|
# servicii tehnică și comerciala', Sk
M dealer au ‘rât: OPTIMA, RlSG^fOMPAREX, INNOTEC 

de ani de experiență sunt garanția 
calității serviciilor noastrk \ 

CU NOI PE AUTOSTRĂZILE INFORMAȚIEI!

e tj..
Hip http://www.ii

k—p-mail- ripvaQ/
SERVICE

Tel: 054/213357, 214121
Liiruc.ro

e mail: deva@devaiiruc.ru

VINDE
din producție proprie 

Pui 
^calitatea I 

Greutate medie 
1.3-1,5 kg

Carcasă și r, >: 
preparate^ 
din porc

Căutăm distribuitori de nuiiețuri 
concentrate și concentrate furajere 

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

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

Electrocasnice:
B aspiratoare,
El cafetiere,
E filtre,
[21 hote,
Ei mașini spălat vase 

Arcopal și Cristal Franța
Centrale termice pe gaz și calorifere 

r! cu P^ata *n rate Șiavans
- / \ prin magazinul CENTRAL Orăștie

tel: 054-24.74.96.

ia prețui de 15.000 lei/kg

dlftl IUUA
ferestre, uși, fațade PVC

i- geam termopan 
steme tabulare PVC.

H - - -Trln sport și montaj asigurat, 
i Solicitați oferte la 
îfld. Carol I, nr. 107.
1./fax: 058810578; 

094595232.

Materiale germane, 
tehnologie germană, 

calitate germană.

Depozitul de materiale de 
construcții»

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

Of erta 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.

Prețuri MINIME doar la PROTEUS IMPEX SRL Orăștie.
2^ PRIN ATELIERUL PROPRIU EXECUTĂM 

ORICE COMENZI DE TÂMPLĂRIE*

clipa.de
http://www.ii
Liiruc.ro
mailto:deva@devaiiruc.ru


I f • Cumpărătorii HU trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat ele,contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc 
• • LCea mai mică dobândă (3,9% pe lună) numai la soldul rămas. ■ I ___ ________ _____ _ ___/
• TELEVIZOARE COLOR • RADIOCASETOFOANE ȘI COMBINE MUZICALE •FRIGIDERE, CONGELATOARE, VITRINE ȘI COMBINE FRIGORIFICE

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

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

Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme

■/ •••

0 îndesit
SAW MARE

NUMAI
PRIN IMCOMEX <

* »

ÎNTOTDEAUNA CU UN PAS IN FATA
r

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

■țY ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

Ce se poate face, în viziunea PUNR, 
pentru a ameliora

SITUAȚIA. DISPERATĂ 
A PENSIONARILOR

Adopția, ca soluție 
definitiva

RAPORT DE TRANZACȚIONARE DIN DATA 
DE 5.08.1998 PENTRU FIRMELE DIN 

JUDEȚUL HUNEDOARA
f

într-un recent comunicat de 
presă, semnat de dl Valentin 
Adrian Iliescu, secretar executiv 
al PUNR, sunt făcute o serie de 
considerații în legătură cu 
situația disperată a pensionarilor 
din România, cu promisiunile 
guvernamentale ale actualului 
Cabinet și poziția PUNR față de 
această problemă.

în context se arată că, deși 
s-a anunțat oficial că în prima sa 
ședință din luna iulie a.c. 
Guvernul a discutat și aprobat 
proiectul de Lege privind 
refm-mn sistemului public de 

^aDinetul Radu Vasile ni. 
a înaintat Parlamentului acest 
proiect până la 31 iulie a.c., 
ceea ce denotă indiferența 
Executivului față de soarta a 
milioane de pensionari, practic a 
unui sfert din populația țării.

Deși se cunoaște că actuala 
lege a pensiilor creează grave 
inechități sociale, în special 
pentru cei 1,4 milioane 
pensionari pentru limită de 
vârstă și vechime integrală care 
au pensii mult mai mici decât 
ale celor cu activitate similară, 
cu contribuții și stagii de cotizare 
identice, dar care s-au 
pensionat în ultima vreme, 
Guvernul premierului Radu 
Vasile nu întreprinde nimic 
pentru a repara această gravă 
inechitate.

în același timp, Executivul a 
întârziat cu peste o lună de zile 
adoptarea normelor după care 
se face eliberarea medica
mentelor compensate, ceea ce 
reprezintă un adevărat genocid 
împotriva celor aflați în suferință.

Pe fondul scăderii drastice 
a nivelului de trai al populației, 
în special al pensionarilor - se 
spune în comunicat - consiliile 
locale, în principal cele 
dominate de partidele aflate la 
putere, au renunțat să mai 
acorde unele facilități 
pensionarilor (în speță 
abonamentele de transport 
urban gratuit), ignorând cu totul 
promisiunile electorale cu caic 
au ajuns la putere.

Față de aceste aspecte 
PUNR propune ca la ședința 
de guvern de săptămâna 
viitoare să fie invitat și 
președintele Constantinescu, 
acordând prioritate adoptării de 
soluții concrete pentru 
rezolvarea problemelor 
pensionarilor. Totodată este 
necesară și dezbaterea cu 
prioritate în Parlament a 
pachetului de legi privind 
reforma sistemului de pensii în 
România. De asemenea, 
PUNR propune partidelor de 
opoziție să colaboreze inclusiv 
pentru a adopta o moțiune de 
cenzură împotriva Cabinetului 
Radu Vasile, care nu 
întreprinde nimic nici în al 
doisprezecelea ceas pentru 
ameliorarea situației pen
sionarilor. Se face și pro
punerea de a se constitui un 
Fond Național de Solidaritate 
Socială, în scopul de a se 
asigura recorelarea pensiilor.

Rămâne de văzut care va fi 
ecoul demersurilor respective.

Nicolae TÎRCOB

(Urmare din pag. 1)

mult, am făcut chiar pro
pagandă ca toate familiile care 
au posibilități materiale și care 
nu pot avea copii naturali să 
vină spre noi, să solicite 
atestarea pentru adopție (con
form Ordonanței nr.25 din 12 
iunie 1997, fiecare familie care 
dorește să adopte un copil 
trebuie să fie întâi atestată de 
către Comisia județeană pentru 
protecția copilului, ca Jamilie 
aptă pentru adopție). Și au fost 
multe familii care au obținut 
această atestare, pe care le-am 
sprijinit să se orienteze spre un 
anumit copil din leagăn, cum s- 
a întâmplat în majoritatea 
cazurilor. Aș adăuga că am avut 
și din perioada anterioară copii 
dați în încredințare; s-a stat de 
vorbă cu familiile respective și, 
de asemenea, multe au făcut 
pasul următor, ajungând la 
derularea procesului de 
adopție. Avem asemenea familii 
și in Brad, și în Deva, și în 
Hunedoara etc.

■In contextul amintit, se mai 
poate vorbi de “concurența” 
străină?

■ Desigur, mai sunt copii 
pentru care nu s-a putut găsi o 
familie de români, așa încât s- 
au întocmit liste pentru copii 
adoptabili, ce s-au comunicat 
Comitetului Român pentru 
Adopții. Prin intermediul 
acestuia și alfundațiilor care se 
ocupă cu adopția internațională 
s-au căutat familii din alte țări 
care, în urma tuturor aprobă

rilor corespunzătoare, au rea
lizat aceste adopții. Ceea ce ne 
bucură este că la ora actuală 
adopțiile naționale (41) sunt 
mai multe decât cele interna
ționale (32), ele fiind încu
viințate în perioada ultimului 
an de zile (de la înființarea 
Direcției).

■ Responsabilitatea in
stituției județene încetează 
imediat după momentul 
adupțjej?

- Nu. Familia care adopta 
un copil este urmărită, 
sprijinită să finalizeze actul 
de adopție, prin eliberarea 
unui nou certificat de naștere 
pentru copil; apoi familia 
rămâne în continuare în 
evidența noastră (respectiv a 
Comitetului Român pentru 
Adopții), incluzând aici și 
vizitele la domiciliu, spre a 
observa evoluția copilului 
încă cel puțin doi ani de zile.

■ Cum apreciați eficiența 
actualului sistem din 
perspectiva demersurilor pe 
care trebuie să le facă 
potențialul părinte adoptiv ?

■ Foarte multă lume spune că 
lucrurile s-au complicat. Eu nu 
sunt de această părere; consider 
că stabilind toate aceste etape se 
dorește o adopție reușită și bine 
ținută sub control, ca să aibă sorți 
de izbândă până la sfârșit. Sunt 
necesare toate acestea, fiindcă 
este totuși o mare responsa
bilitate sa hourraștipractic soarta 
unui copil, a unui om, poate 
pentru tot restul vieții.

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
SIMBOL SOCIETATE PREȚ MIN. PREȚ MAX. VARIAȚIE %
CPL CARMETAPLAST 7300 lei/acț. 7300 lei /acț 1
CON CONDOR DEVA 2500 lei/acț 2550 lei/acț. -2

PIAȚA EXTRABURSIERĂ RASDAQ
SIMBOL

a
SOCIETATE PREȚ MIN. PREȚ MAX. VARIAȚIE”/.

ALIE ALIMENTARA HD. 1800lei/acț. 1800lei/acț. 0 1
ARDL ARDEALUL HD. 6000lei/acț. 6000lei/acț. o
CÎ^A CASIAL DEVA 2500lei/acț. 2500lei/acț. 0

■ 1TAR.-- :? .. 470lei/acț. 11,32
DECE DECEBAL DEVA 100lei/acț lOOlei/acț. 0
HABE HABER HAȚEG 170lei/acț. 175lei/acț. 3,67
MARN MARMOSIM 2000lei/acț. 20001ei/acț. 0

MERCUR-CORVINEX -
METALUL • •

PANC PANICOR HD. 390lei/acț. 400lei/acț. 0
SIDG SIDERURGICA 2500lei/acț. 2500lei/acț. 0
ULPI ULPIA DEVA 990lei/acț. lOOOlei/acț. +0,52
Cu toate că începutul acestei săptămâni este dramatic pentru

majoritatea burselor internaționale, activitatea bursei și a pieței 
RASDAQ a stagnat, este posibil ca valul de scăderi al indicilor 
bursieri internaționali sa atingâ și Bucureștiul în a doua parte a 
acestei săptămâni. Valoarea tranzacțiilor înregistrate pe piația 
bursieră RASDAQ a continuat să evolueze pe o pantă descendentă.

S VW Active Internațional 
Agent de valori mobiliare 

Marcela LOVIȘTE

SECETA A AFECTAT 
PRODUCȚIA AGRICOLĂ 

Seceta a afectat producția agricolă de pe 978.910 hectare de teren, din 
15 județe și Municipiul București, se arată într-o situație a Direcției Generale 
de Politici Agroalimentare din cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Cele mai mari suprafețe calamitate se înregistrează la culturile de 
porumb (654 978 ha), floarea soarelui (227.232 ha), furaje (48.156 ha), 
soia (25.611 ha), sfeclă de zahăr (11.989 ha), legume (10.845 ha), cartofi 
de toamnă (2.422 ha) și fasole (1.004 ha).

Județele cu cele mai mari suprafețe de teren agricol afectate sunt: 
Teleorman (185.052 ha). Buzău (140.020 ha), Giurgiu (116.654 ha), Galati 
(109.057 ha). Olt (107.700 ha), Tulcea (101.750 ha), Prahova (86.500 ha), 
Vaslui (43.750 ha). Ialomița și Ilfov (28.730 ha fiecare).
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