
Un fapt petrecut recent în 
județ ne-a determinat să 
punem pe hârtie câteva 
rânduri despre ceea ce am 
numi mai în glumă mai în 
serios curiozități ale tranziției. 
Și anume aplicarea ordinului 
privind Euro doi, în materie de 
poluare.

Un cetățean, mai puțin con
tează numele, și-a cumpărat 
de curând un autoturism 
marca Renault Chamade - 
mașină ce corespunde din 
punctul de vedere al normelor 
internaționale: catalizator,

Euro doi și... realitățile românești
poluare a mediului etc. 
Surpriza însă a fost mare 
întrucât ultimul ordin al 
ministrului transportului 
limitează înscrierea în 
circulație a autoturismelor de 
proveniență străină la o 
vechime de maximum doi-trei 
ani, invocându-se normele 
rutiere din Comunitatea 
Europeană. Deși însăși 
producția indigenă de 
autoturisme nu a trecut încă la

montarea catalizatoarelor, iar 
piața românească geme de 
mașini al căror grad de poluare 
este de câteva zeci de ori mai 
mare decât al celor din import, 
continuăm să fim ridicoli în fața 
realității.

Cu toate că în țările 
comunitare nu se aplică Euro 
doi și nu se ia în considerare 
vechimea unei mașini, ci 
gradul de poluare și starea 
tehnică, pe drumurile noastre

continuă să circule mașini ce 
scot un fum cât piciorul de 
gros, circulă mașini din 1960, 
sau poate chiar mai vechi, fără 
să ia seama cineva dacă au 
„Euro" sau nu.

Ultimul ordin al ministrului 
transporturilor spun unele 
surse nu face altceva decât să 
impună românului să rămână 
tot la autoturismul anilor 70, 
Dacia, cosmetizat pe ici pe 
colo, sau să se amăgească cu

speranța că gama auto
turismelor DAEWOO va fi 
cândva pe buzunarul omului 
de rând (Glume! - n.n)

Revenind însă la ceea ce se 
petrece în Uniunea Europeană 
este bine de știut că impozitele 
se stabilesc și după gradul de 
poluare. Spre exemplu pentru 
o mașină echipată cu cata
lizator se plătește un impozit 
cu circa 3/4 mai mic decât 
pentru același tip de mașină

care nu are catalizator. Se 
ajunge în situația când 
pentru o motocicletă se 
plătește impozit mult mai 
mare decât pentru un BMW, 
un Opel etc.

Curios rămâne însă 
faptul că noi pretindem de la 
alții ceea ce de fapt noi nu 
avem. După opinia multor 
persoane prezentul ordin 
privind Euro doi nu este 
altceva decât o glumă tristă 
aplicată pe realități și mai 
dureroase.

Corne! POE>. R

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA Z/7 așteptarea cupoanelor pentru 
energia termică
VOM AVEA SAU NU CĂLDURĂ 
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Câldurâ mare
răim, de câteva 
săptămâni, sub 

povara arșiței. Tempe
raturile de peste 30 de 
grade, fie la șes, fie la 
munte, produc suferințe nu 
numai bolnavilor, ci și 
oamenilor sănătoși. Mai 
ales celor mulți, cărora 
punga nu le-a permis să 
cocheteze cu marea sau cu 
aerul tare al înălțimilor.

Rămași, deci, pe lângă 
casă, ferindu-ne pe cât ne 
este cu putință de pericolele 
insolației, ne consolăm cu 
spectacolul înduioșătoarei 
noastre tranziții, care își 
prelungește cu voluptate 
exercițiul de a chinui un 
popor necăjit, profund 
dezamăgit de experiențele 
postrevoluționare.

în timp ce produsul 
intern brut este în continuă 
scădere și sărăcia își arată 
tot mai amenințătoare colții, 
în timp ce sfera categoriilor 
sociale defavorizate se tot 
lărgește iar mersul de melc 
al reformei și restructurării 
scade credibilitatea Româ
niei pe plan internațional, 

j/iața noastră politică pare și

ea cuprinsă de febra 
caniculară.

Parcă lovite de insolație, 
majoritatea partidelor au 
declanșat, neoficial și 
prematur, o adevărată 
campanie electorală. Tem
peratura declarațiilor unor 
lideri de partide a crescut 
direct proporțional cu 
temperatura indicată de

Tranziția
t

termometrele stațiilor 
meteo, evocându-se chiar 
stingerea incandescenței 
politice cu ploaia alegerilor 
anticipate.

Viața economico-socia
lă este cuprinsă și ea de 
boala caniculară, simplul 
cetățean fiind ținta unor 
vești contradictorii, dătă
toare de dureri de cap.

Azi cumpărăm elicop
tere de atac “Dracula”, 
dând industria aeronautică 
românească pe mâini ame
ricane, mâine cumpărăm pe 
dracu, adică elicoptere 
vechi, pe care să le

recondiționăm sub licențe 
străine.

Azi se promit salarii în 
învățământ de 4-6 
milioane lei, mâine se 
revine cu anunțuri 
contrare, privind creșteri 
doar de câteva sute de mii 
lei. Se pare că a devenit o 
regulă ca ceea ce se 
spune astăzi, a doua zi să 
se revoce sau să se 
modifice, pe ici, pe colo, 
prin părți esențiale.

în rest, pe la noi, pe la 
români, toate bune. 
Televiziunile proclamă 
vacanța națională și își 
trimit redactorii și carele 
de reportaj pe litoral, să 
vedem și noi, muritorii de 
rând, că există totuși și 
români fericiți. Grâul s-a 
recoltat, dar zace în 
hambarele țăranilor. 
Pentru el nu se găsesc 
bani iar onor ministerul de 
resort, lovit de insolație, 
îndeamnă proprietarii de 
pământ să cultive rapiță și 
muștar.

Căldură mare, die...

Tiberiu ISTRATE

Dl Hdrian

Deși este încă vară, 
problema încălzirii aparta
mentelor în sezonul rece este 
de actualitate pentru cei ce 
lucrează în domeniul termo- 
ficării. Dacă va fi cald sau nu în 
apartamentele noastre în 
această iarnă, depinde în mare 
măsură și de promptitudinea cu 
care guvernanții vor înțelege să 
inițieze din timp distribuirea 
cupoanelor pentru compen
sarea costului energiei termice. 
Aceasta deoarece distribuirea

lor, cât și întreg circuitul greoi 
și anevoios pe care-l străbat, 
adevărat test al răbdării și 
nervilor cetățenilor, face ca 
ele să devină o corvoadă și 
nu un sprijin pentru buzunarul 
tot mai greu încercat al 
locatarului de la bloc.

Tocmai de aceea, 
federația sindicală SIGOL -

!nc;. Traian BUCUR,
Orăștie

(Continuare în pag. 2)

O șansă în pragul mileniului trei

De la 1 iunie 1998 în cazul 
energiei termice și de la 1 iulie 
în cazul apei potabile și 
canalizării unitățile prestatoare 
de servicii de gospodărie 
locativă practică tarife 
„îmbunătățite”. Noile tarife au 
fost aprobate de Oficiul 
Concurenței.

Dispunem, pentru compa
rație, de tarifele practicate în 
prezent de unitățile de profil din 
cele 13 localități urbane - 
municipii și orașe - ale 
județului.

Interesant de comparat 
aceste tarife. Ele au ca punct 
comun armonizarea - oarecum 
- a prețurilor la energie 
electrică și hidrocarburi cu cele 
practicate în țările Uniunii 
Europene și le diferențiază 
managementul care se exercită 
în unitățile prestatoare ca și 
modul în care aleșii acestor 
localități se ocupă 
rezolvarea problemelor 
vitale.

Să comparăm deci,
condiții similare. Și Deva și

de 
lor

La

municipiul Petroșani și 
orașele Lupeni-Vulcan sunt 
termoficate. Deva de la Min
tia, celelalte de la Paroșeni.

Tariful pe gigacalorie este 
la Deva de 117.718 lei pentru 
populație și 182615 lei pentru 
agenții economici.

La Petroșani acesta e de 
121.608 lei pentru populație și 
186505 lei pentru agenții 
economici. La Lupeni -105788 
lei, respectiv 170.685 lei. La 
Vulcan- 110788 și 175675 lei.

Sesizați diferențele? Cu 
cât localitatea este mai 
importantă în ierarhia admi
nistrativă cu atât și tarifele 
sunt comparativ mai mari. Să 
nu ne grăbim însă cu 
concluziile.

Bradul este și el termoficat 
de la Gurabarza iar Hune
doara de la „Siderurgica". 
Tarifele lor sunt de 109.808 lei 
la Brad și 99791 lei 
Hunedoara pentru populație

fon CIOCLEI

Năstase
județul 
nostru

(Continuare în pag. 2)

in

Astăzi, 21 august 1998, dl 
Adrian Năstase, vicepre
ședinte al Partidului 
Democrației Sociale din 
România, va fi oaspetele 
județului nostru. în programul 
liderului PDSR sunt înscrise 
vizite în municipiile Orăștie, 

^Hunedoara și Deva. (Tr.B.)
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După cum de altfel se știe 
foarte bine întreaga viață 
economico-socială a orașului 
Călan este legată direct de soarta 
combinatului. Anii de după 1989 
au reprezentat și pentru 
metalurgia din Călan o perioadă 
cu mari dificultăți, cu reduceri de 
activitate și implicit disponi
bilizarea în timp a unui număr 
mare de salariați.

Ultima măsură de reorganizare 
a Combinatului siderurgic de la 
Călan, prin spargerea acestuia în 
12 societăți comerciale, a creat 
mai multe discuții. Părerile sunt 
încă împărțite asupra a ceea ce 
s-a făcut. Rămâne însă de văzut 
eficiența unei asemenea măsuri 
într-un flux de producție integrat. 
După divizare din cei 2900 de 
salariați 1600 au fost preluați de 
Sidermet S.A., diferența de 1300 
redistribuindu-se la 11 noi societăți 
comerciale.

Dincolo de marile probleme 
economico-financiare care sunt în 
fața societății, probleme ce 
vizează blocajul financiar, 
nerecunoașterea de către RENEL 
și ROM GAZ a celor 11 noi 
societăți comerciale înființate, una 
dintre prioritățile de bază o 
reprezintă și investiția privind

instalația de fontă ductilă - investiție 
ce dă mari speranțe pentru 
siderurgia din Călan.

în acest sens am solicitat 
câteva elemente dlui ing. Ion 
lonescu, director executiv la S.C. 
Sidermet S .' Călan. tiv, ițea 
de bază a societății noastre a 
rămas în continuare producția de

Sidermet S.A.
fontă cenușie, producția de cocs 
și de gudron, iar celelalte activități 
au trecut în sarcina altor societăți 
nou înființate. In eforturile pe care 
le depunem avem în atenție 
reducerea costurilor de producție 
pentru a ne încadra în consumurile 
limitate, iar pe de altă parte să 
valorificăm mai bine producția pe 
care o realizăm.

Una dintre măsurile de perspec
tivă care vizează revigorarea 
activității și în care oamenii din zonă 
și chiar din județ își pun mari 
speranțe este investiția privind 
turnătoria pentru tuburi de presiune 
din fontă ductilă, producție care 
este foarte solicitată atât pe piața 
internă cât și cea externă - pentru 
aducțiunile de apă.

în urma studiilor efectuate 
rezultă că necesarul pentru 
economia națională de 
asemenea tuburi se ridică la 
60000 de tone pe an. Acum, 
investiția se află în faza de 
pregătire a spați ... dr, 
paralel s-au derulat și acțiunile 
de contractare a utilajelor cu o 
firmă americană, urmând ca în 
cursul anului 1999 să fie aduse 
o parte dintre acestea. Până 
atunci trebuie să pregătim hala 
fostei turnătorii de care ne 
ocupăm în prezent, fundațiile 
precum și toate celelalte 
elemente ce derivă din această 
investiție.

întreaga investiție sperăm să 
fie pusă în funcțiune în partea a 
doua a anului 2000, ceea ce ne 
dă speranța și certitudinea că 
vom face un lucru rentabil nu 
numai pentru Călan, dar și 
pentru județ. în paralel he 
ocupăm de modernizarea 
furnalelor existente, pentru a 
reduce consumul energetic, 
îmbunătățirea calității fontei 
care să dea o nouă dimensiune 
întregii activități pe care o 
desfășurăm".

Corne! POENAR

■i La Primăria Geoagiu a avut loc miercuri o 
întâlnire de informare și documentare între 

| primari ai unor localități din județul Hunedoara 
cu profesori universitari de la Institutul 
Politehnic și cu reprezentanți ai firmei „Comati"I

| - București. S-au făcut propuneri de înlocuire a 
I actualelor sisteme de încălzire urbană 

centralizate cu grupuri energetice cogenerative, 
| ceea ce ar reduce prețul energiei termice și 
^electrice la jumătate.

Cu același prilej, a fost prezentată celor 
15 primari, care au onorat invitația Primăriei 
Geoagiu, stația pilot de programe pe 
calculatoare a administrației publice locale 
cu ajutorul căreia este urmărită evidența 
populației, starea civilă, registrele agricole, 
serviciile de urbanism și contabilitate, 
relațiile cu publicul, concesiunile de terenuri 
etc. (E.S.)

• - Spuneți-mi, serviți și 
smochine?

- Desigur. Noi servim pe 
oricine, doamnă!
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Sfânt lăcaș de 
închinăciune și 

reculegere
Viața spirituală a Văii Jiului este 

una dintre cele mai bogate. Prin 
eforturile conjugate ale Episcopiei 
Aradului, Hălmagiului și Hunedoarei 
și ale Protopopiatului Ortodox 
Român din Petroșani, pe Valea 
Ungurului, o zonă de o rară 
frumusețe și foarte puțin cunoscută, 
loc de întretăiere a căilor cetățenilor 
din orașele Aninoasa și Vulcan, în 
luminișul botezat „Poiana Mărului", 
a fost edificată Sfânta mănăstire cu 
hramul „Sfântul Ierarh Nicolae". Sute 
de credincioși vin la fiecare 
sărbătoare pentru închinăciune și 
reculegere.

Mănăstirea este la numai 1 
kilometru de DN 66 A - Petroșani- 
Uricani, la kilometrul 12 și accesul 
auto este facil. Ctitoria a beneficiat 
de sprijinul material al Uzinei de 
preparare a cărbunelui Coroești, al 
minelor Vulcan și Aninoasa, al 
primăriilor și consiliilor locale Vuican 
și Aninoasa, precum și al cetățenilor 
din zonă.

Premieră teatrală
în toamna acestui an Teatrul dra

matic „I.D. Sârbu” din Petroșani 

(Urmare din pag. 1)

și 167953 respectiv 168441 lei 
pentru agenții economici.

Observați cum se reflectă 
„încărcătura" furnizorului de 
agent termic în tarife? Tot 
asupra lor se ,.descarcă” 
încărcătura de personal, 
adesea inutilă a prestatorului 
de servicii, vorbim de 
încărcătura de cheltuieli 
salariale dar și de altfel de 
cheltuieli.

Să luăm în comparație 
tarifele pentru apă potabilă.

La Deva ea costă 1194 lei și 
pentru populație și pentru 
agenții economici, la 
Hunedoara 1311 și 2052, la 
Brad 1162 și 3155, la Hațeg 
1310 și 1310. Ne oprim aici. 
Deva și Hațegul primesc apa 
prin gravitație naturală de la 
Sântămăria Orlea. Hunedoara 
o primește atât prin gravitație 
cât și o mică parte prin 
pompare din puțuri. Bradul o 
primește prin pompare, deci cu 
consum de energie electrică 
dar și prin cădere liberă. 
Observați acum tarifele pe care 
le practică fiecare prestator de 
servicii. Câtă justificare 
economică este între tariful 
practicat la Hațeg 1310 și 1310 
față de Deva - 1194 și 1194 
sau de Simeria, neluată până 
acum în comparație, dar

Vineri
21 august
TVR 1

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 De la lume adunate....
12.30 Conviețuiri (mag.) 
13.00 Festivalul Internațional 
al muzicii de cameră de la 
Brașov 14.10 Perla Neagră 
(s/r) 15.30 Em. în limba 
germană 17.30 Mapamond 
18.10 Povești celebre (d.a)
18.35 Hollyoaks (s, ep. 114) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
285) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spunl 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 21.00 Elizabeth 
R (s, ultimul ep.) 22.35 Ca
mera ascunsă 22.45 Jurnalul 
de noapte

TVR 2
9.00 Freud: în numele 

zeilor (s/r) 10.00 Dintre sute 
de catarge... (r) 11.00 
Comorile lumii (do/r) 11.30 
Timpul Europei (r) 12.00

_____________________  

împlinește cinci decenii de existență. 
De-a lungul anilor pe scena sa au 
evoluat mari actori ai României, 
precum Ana Colda, George Motoi, 
Cezara Dafinescu, Claudiu Bleontz 
ș.a. în prezent clădirea teatrului se 
află în reparații capitale. La 
deschiderea stagiunii jubiliare vom 
asista la un spectacol deosebit, 
creație a lui Victor Ion Popa. Este 
vorba de „Take, lanke și Cadâr". Un 
spectacol în premieră, cu Florin

cF/n 
Va/ea JiuiuL
Plaur, George Negraru și Rosmarin 
Delica - protagoniști. Regia este 
semnată de Dumitru Velea.

Studenții la jubileu 
în toamna acestui an, 

Universitatea din Petroșani 
împlinește cinci decenii de existență. 
Viața universitară a Văii Jiului s-a 
diversificat an de an. De la o singură 
specialitate-mineritul - s-a ajuns la 
peste 20, având largi posibilități 
opționale pentru viitorii studenți. în 
1998 au fost prevăzute 745 de locuri 
pentru anul I de studiu. Ele sunt 

primind apa tot de la 
Sântămăria Orlea și taxând-o 
cu 1005 și 1005 lei pe metrul 
cub. Așa este că nu are nici o 
justificare economică logică? 
Are însă în manageriatul pe 
care îl asigură prestatorul de 
servicii.

Ca o curiozitate, trebuie 
arătat faptul că în toate 
orașele din Valea Jiului, 
inclusiv municipiul Petroșani, 
apa și canalul se taxează cu 
tariful unic de 2745 lei/mc atât 
pentru populație cât și pentru 
agenții economici, respectiv 
640 lei/mc canalizarea apelor 
uzate. E adevărat, toate 
orașele primesc apă prin 
cădere liberă, unele de la 
Valea de Pești, altele de la 
Valea de Pești și Polatiște, 
altele de la Taia. Cheltuielile 
cu repomparea în rezer
voarele de acumulare însă 
sunt diferite.

Tarifele pe care le-am luat 
pentru comparație, după 
știința noastră, trebuie să aibă 
și avizul unor organe județene 
sau - și locale: reprezentantul 
Oficiului Concurenței în 
teritoriu, consiliile locale, 
Consiliul județean pentru 
tarifele practicate la RAAVJ. 
Nu face nimeni asemenea 
comparații când aprobă 
tarife? Și încă ar mai fi multe 
de spus.

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) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 
18.00 Universul cunoașterii 
(do): „Robotopia” 19.40 
Atletism CE de la Budapesta
22.40 Panoramic Jazz 23.35 
Familia Borgia (s, ep. 4)

ANTENA I
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) 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, ep. 19) 16.05 

repartizate astfel: 220 la 
Facultatea de Mine, 200 la 
Facultatea de Mașini și Instalații 
Miniere, 145 la Facultatea de 
Științe și 180 la Colegiul 
Universitar Tehnic și Administrativ, 
în plus, față de anul trecut, 
figurează și specialitățile „Finanțe 
și Asigurări" și „Contabilitate și 
Informatică pentru gestiune". 
Potrivit sondajului de opinie 
realizat de noi, „vârful de 
concurență” se va înregistra la 
specialitățile „Psihopedagogie" și 
„Științe economice".

Reîntâlnire după 
40 de ani

Absolvenții promoției 1958 ai 
Institutului de mine, astăzi - 
Universitatea din Petroșani - se 
reîntâlnesc după 40 de ani. Un 
moment desigur emoționant, pe 
deplin revelator privind trăinicia 
școlii superioare miniere de la 
Petroșani. Manifestarea este 
programată pentru 19 septembrie 
la sediul Universității. Cei care vor 
putea veni însoțiți de familii sunt 
rugați să ia legătura cu Oficiul pre
fectural Petroșani - tel. 542822.

Horatiu ALEXANDRESCU

Biserica Ortodoxă din Câmpuri Surduc
Un centenar de existentă

r 
fiind in vitați aici și episcopul 
Aradului și Hunedoarei - 
dr.Timotei Seviciu, alături 
de oficialități locale. (G.B.)

în urmă cu o sută de ani, ia 
Câmpuri Surduc (comuna 
Gurasada), se definitiva con
strucția actualei clădiri a Bisericii 
Ortodoxe, a cărei sfințire avea ioc 
pe 30 august 1898.

Așa cum stă bine unui 
asemenea lăcaș, biserica avea 
să-și împlinească cu 
prisosință propriile rosturi în 
viața satului, de-a lungul 
anilor. Principalele instituții 
de-aici - școala, căminul cul
tural - aveau să ia ființă sub 
grija bisericii și a părintelui de- 
atunci, loan Budoiu. Renumită 
a devenit ia vremea res
pectivă, și nu doar în viața 
religioasă locală, Reuniunea 
de muzică și cântări bise
ricești (înființată în anui 1909), 
corul mixt și fanfara ce o 
alcătuiau susținând chiar și un 
concert radiofonic ia 
București.

Prirha atestare documen
tară a sfântului lăcaș a fost 
consemnată de Corioian 
Suc iu în “Dicționarul istoric ai 
localităților din Transilvania" 
( volumul ai ii-iea, ediția '68, 
pag.51). Anui trecut biserica, 
purtând hramul Sf.ioan 
Botezătorul, și casa parohială 
au fost complet renovate, așa 
încât acum, ia împlinirea celor 
o sută de ani, să poată 
îmbrăca haine de sărbătoare.

Iluzii (s, ep. 27) 17.00 
Minunile naturii (do, p. II) 
18.00 Decepții (s, ep. 3) 19.30 
Dallas (s, ep. 71) 20.20 
Navarro (s, ep. 11) 22.45 Știri/ 
Sport 23.00 Golden Brâu și 
voie bună... în concert!

PRO TV
9.00 Tânăr și neliniștit! (s/ 

r) 10.00 Highlander (s/r) 10.45 
Seaquest (s/r) 11.30 Fiica 
oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.30 Beverly Hills 
(s/r) 14.15 Melrose Place (s/ 
r) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.10 Nano (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Suflet de 
femeie 18.00 Fam. Bundy (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Fa
milia Bundy (s) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Ultima 
frontieră (s, ep. 8) 21.15 
Necruțătorul (w. SUA 1992) 
23.00 Știrile PRO TV 23.15 
Chestiunea zilei

VOM AVEA SAU NU CĂLDURĂ 
ÎN CASĂ LA IARNA?

(Urmare din pag. 1)

Servicii Publice s-a implicat și 
în rezolvarea acestei probleme, 
având întâlniri și demersuri pe 
lângă guvern, președinția 
României și diverse se
cretariate de stat din cadrul 
unor ministere interesate de 
această chestiune.

Cuantumul în care vor fi 
acordate cupoanele pentru 
compensarea energiei termice 
și necesitatea ca acestea să fie 
repartizate din vreme pentru ca 
unitățile de gospodărie 
comunală care prestează 
servicii de termoficare să-și 
poată plăti la timp furnizorii, 
sunt subiecte fierbinți, atât 
pentru cetățeni cât și pentru 
prestatori.

Federația SIGOL - Servicii 
Publice prin acțiunile sale 
susține necesitatea ca modelul 
taloanelor de compensații să fie 
extins și pentru celelalte servicii

Duminică, 23 august, Bise
rica Ortodoxă din Câmpuri 
Surduc va aniversa acest mo
ment împreună cu fiii satului,

PRIMA TV
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s/r) 9.45 
Misterioasa doamnă (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 Front 
Page (f/r) 16.00 Omul mării 
(s, ep. 104) 17.00 Marielena 
(s, ep. 195) 17.45 Din toată 
inima (s, ep. 153) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 
Din toată inima (s, ep. 154)
19.30 D.a. 20.00 Louie (d.a)
20.30 Sport 22.30 Artista, 
dolarii și ardelenii (w. 
România 1979) 0.00 Matlock 
(s, ep. 29)

ACASĂ
10.00 Celebri și bogați (s/ 

r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 
Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 

pe care le prestează cum ar fi 
apa potabilă și canalizarea, 
de care beneficiază 
majoritatea cetățenilor. Acest 
sprijin datorat nouă, celor tot 
mai greu încercați de această 
interminabilă tranziție spre nu 
se știe încă ce, dar și 
lucrătorilor din gospodăria 
comunală, Federația SIGOL 
- prin experiența pe care a 
acumulat-o de-a lungul 
timpului, este competentă și 
datoare să-l acorde. Din 
modul de atribuire a 
compensațiilor bănești prin 
intermediul cupoanelor 
trebuie eliminate acele 
disfuncționalități care-l fac să 
fie greoi și cronofag. 
Cupoanele nu constituie o 
rezolvare a problemelor 
financiare ale populației aflate 
în continuă pauperizare, dar 
sunt sigur necesare până 
când din muncă se va reuși 
realizarea unui trai decent.

18.00 Celebri și bogați (s)^ 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Atingerea 
îngerilor (s, ep. 35) 21.15 
Un preț prea mare (dramă 
SUA 1997) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe 
(talkshow)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Diver

tisment 06.30-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 06.45-07.00 Știri 
locale (r) 10.00-10.45 
Program comercial PRO 
TV Deva 23.15-23.25 
Retrospectiva săptă
mânii Știri locale

ANTENA I - DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

11.35 Actualitatea (r) 11.35-
12.40 Program muzical 16.35-
17.30 Muzica, promo 17.30-
17.40 “7 zile fără... comentarii” 
17.40-17.55 Muzica, promo 
17.55-18.00 TELEX 22.05- 
22.15 Știri locale

Vineri, 21 august

Z BERBEC
(21.III - 20.IV)
Veți primi o declarație de 

dragoste sau poate o veți face 
dv. Oricum, prilejurile nu vor 
lipsi. Relațiile cu copiii vă vor 
aduce bucurii chiar dacă vă 
veți goli buzunarele.

Z TAUR
(21.IV - 21.V)
Din grabă, luați o decizie 

greșită. Noroc cu un prieten 
care observă și vă vine în 
ajutor. Tatăl dv. ar putea avea 
unele neplăceri.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)
Deși sunteți o persoană 

diplomată, azi trebuie să vă 
controlați cu atenție tonul și 
vorba. în caz contrar veți 
supăra multă lume.

C RAC
(22.VI - 22.VII)
Veți avea de făcut câteva 

drumuri plictisitoare, ceea ce 
vă cam irită. Preocupați-vă de 
copii, căci se pare că au nevoie 
de îndrumarea dv. Existând 
șanse de a primi bani, nu uitați 
să vă plătiți datoriile.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

■ Aveți de luat o decizie care 
cu siguranță va fi greșită dacă 
vă veți lăsa pradă primului 
impuls. Gândiți-vă bine înainte 
de a face sau a spune ceva, 
căci pierderile ar putea fi mari.

5 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)
Vați avea discuții cu frații, în 

urma cărora veți lămuri unele 
chestiuni ce vă nelinișteau. 
Partenerul de viață s-ar putea 
să plece la drum.

O BALANȚĂ
(22.IX - 22.X)
Fiți atent la ce și cât mâncați 

căci riscați să aveți.probleme 
cu aparatul digestiv. în ceea 
ce privește relația cu persoana 
iubită, aceasta s-ar putea 
deteriora dacă veți insista să 
vă impuneți punctul de vedere.

O SCORPION
(23.X - 21.XI)
Cineva din familie va avea o 

realizare socială de care veți fi 
bucuros. Vi se propune o 
afacere care vă tentează și 
care are șanse de reușită. 
Evitați speculațiile.

Z SĂGETĂTOR 
(22.X - 20.XII)
Cei din jur au o stare de 

agitație care vă influențează și 
pe dv. O informație venită de 
pe alte meridiane vă va face să 
uitați de problemele cotidiene.

Z CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Sunteți irascibili, dar 
întâlnirea cu ceilalți membri ai 
familiei vă mai calmează. Nu 
este momentul să plecați într-o 
călătorie, căci riscați să 
pierdeți bani. Este posibil să 
începeți o relație nouă.

z Nks&kîOR.
(20.1 - 18.11)
Azi veți primi bani de la 

prieteni, ceea ce vă va ridica 
moralul. Aveți de rezolvat o 
problemă financiară pentru 
care vor pune umărul și cei de 
acasă. Aveți în perspectivă o 
afacere rentabilă.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)
Nu luați decizii în domeniul 

sentimental. Sunteți ușor 
irascibil și acest lucru vă poate 
face să deformați realitatea.
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Municipiul va înflori la umbra unui Cod de conduită civilă
Ședința 

Consiliului 
local

Ieri a avut loc, la Deva, 
ședința pe luna august a 
Consiliului local. Mai rezonabilă 
decât în alte luni, ordinea de zi 
a ședinței a cuprins șapte 
puncte. S-a detașat, ca 
importanță și întindere, 
documentul referitor la Normele 
privind îgibunătățirea acti- 
vităților_ de gospodărire, 
curățenie, întreținere, păstrarea 
liniștii si ordinii publice, comerț, 
transport, conse.vare mediului 
în municipiul Deva.

Trecut cu brio prin comisiile 
de specialitate, documentul, 
prezentat de primarul Mircia 
Muntean, a fost aprobat cu 
unanimitate de voturi de către 
consilieri, urmând să devină un 
veritabil cod de conduită pentru 
toată suflarea din municipiul 
reședință de județ.

După cum ne-a informat dl 
Mircia Muntean, aceste norme 
vor fi înmănunchiate într-o 
broșură care va fi pusă gratuit 
la dispoziția locuitorilor prin 
chioșcurile de difuzare a presei 
și va fi distribuită în școli, spre 
a face obiectul de predare 
sumară în orele de dirigenție.

Consemnăm în această 
pagină de ziar, în premieră, 
principalele elemente ale 
numitului Cod de conduită 
civică al municipiului Deva.

Comerțul și rigorile sale
Capitolul al ll-lea al documentului la care ne referim 

are ca obiect desfășurarea activităților de comerț în 
piețe, târguri și oboare.

In articolul 10, cu care începe capitolul, și singurul 
din acest cuprins, sunt inserate cele 13 reguli de 
desfășurare a comerțului în perimetrele amintite, 
recomandări, obligații, interdicții, de care practicanții 
comerțului și cumpărătorii trebuie să țină seamă în orice 
clipă, cu toată responsabilitatea.

Transportul de mărfuri 
și persoane

Pentru respectarea strictă a ordinii și întărirea 
siguranței în circulație a mijloacelor de transport, pentru 
păstrarea curățeniei și aspectului corespunzător al 
acestora, precum și pentru respectarea ritmicității 
circulației și asigurarea condițiilor optime de călătorie, 
consiliile de administrație ale regiilor autonome, 
societăților comerciale de transport cu capital de stat 
sau privat, persoanele particulare care sunt autorizate 
să efectueze transporturi sunt atenționate, în primul 
articol al capitolului al lll-lea, nr.11, asupra a șase 
condiții extrem de importante pentru siguranța în 
circulație și puritatea mediului.

Cel de-al doilea articol, nr.12, conține obligațiile, 12 
la număr, ale cetățenilor care folosesc autobuze, 
troleibuze, tramvaie (să aibă Deva, cândva, așa ceva?!) 
sau alte mijloace de transport în comun.

Ghidul care ne lipsea...
Ideea întocmirii și adoptării unui asemenea 

document este, fără îndoială, generoasă, indiferent dacă 
s-a născut la Deva sau a fost împrumutată. Acest așa- 
numit ghid de bună purtare era necesar și ar putea fi 
deosebit de util și de eficient dacă va fi aplicat cu 
fermitate, fără supărare, fără teamă și reproș.

Mai ales că, în curând, prin Legea de reorganizare a 
Poliției, serviciile circulație, pază și ordine și evidența 
populației vor trece în subordinea primăriilor 
municipale, conferind administrațiilor locale mai multă 
forță și promptitudine în decizii. Că-s prea multe “pete 
negre” în orașul nostru.

Ni se dă, iată, speranța că vom avea, în Deva, mai 
multă liniște, un plus de frumos, mai puțina poluare, că 
oamenii se vor simți mai în siguranță în casele lor și la 
servicii, pe străzi și în spațiile publice.

Nu-i mai puțin adevărat că și acum avem legi, însă 
ele nu sunt aplicate de către cei îndrituiți s-o facă, 
stimulând astfel proliferarea actelor antisociale, 
purtările după bunul plac, în toate domeniile muncii și 
vieții, aducând atingere libertății și demnității individului.

De-acum, cu ochii pe Primărie. Și ea pe noi.

La articolul 1 din primul 
capitol al Normelor... se 
prevede că Regiile autonome, 
societățile comerciale cu capi
tal de stat, mixt sau privat, 
instituțiile, unitățile de 
cooperație sunt obligate să ia 
măsuri pentru asigurarea 
curățeniei și îmbunătățirea 
aspectului edilitar al clădirilor, 
curților, împrejmuirilor, căilor de 
acces, precum și a străzilor, 
drumurilor și zonelor verzi 
înconjurătoare. în acest sens 
sunt înscrise exact 13 obligații 
ce le revin celor menționați, de 
care vor putea lua cunoștință 
curând, din broșura ce le va fi 
asigurată.

Articolul 2 face trimitere la 
colectarea gunoiului menajer 
de la populație, de pe raza 
municipiului Deva, care se va 
face conform unor grafice 
întocmite de unitățile 
specializate, avizate de 
Inspectoratul de Sănătate 
Publică al județului Hu- 
nedoara-Deva și de Primăria 
municipiului Deva. Articolul 
este urmat de șapte modalități 
concrete de aplicare, la 
îndemâna factorilor abilitați.

Următorul articol - numărul 
3 - cuprinde cele opt obligații 
exprese pe care le au regiile 
autonome, instituțiile, socie

tățile comerciale, agenții 
economici și persoanele 
particulare autorizate să exe
cuți lucrări de construcții, de 
reparații și demolări de clădiri, 
de instalații tehnico-edilitare 
sau de întreținere a acestora.

Curățenie și bună 
gospodărire, ordine și 

liniște publică
Regiile autonome și 

societățile comerciale care au 
în administrare rețele tehnico- 
edilitare subterane sunt obli
gate să asigure repararea părții 
carosabile și a trotuarelor 
străzilor degradate ca urmare 
a intervențiilor efectuate și 
refacerea zonelor verzi, con
form dispoziției primarului, se 
stipulează în articolul 4.

Alte obligații - cinci la 
număr - sunt prevăzute în 
articolul 5 și îi vizează pe agenții 
economici cu profil de activitate 
comercială și prestatoare de 
servicii, indiferent de forma de 
organizare și capital, cât și 
personalul angajat în aceste 
unități, făcând referire, în prin-

PARCURI, PLANTAȚII, 
ZONE VERZI

într-un singur articol, cu nr.13, capitolul al 
IV-lea cuprinde abaterile ce constituie 
contravenții în domeniul conservării și 
dezvoltării parcurilor, zonelor florale, spațiilor 
verzi din perimetrul municipiului Deva. Acestea 
sunt 20 la număr și au darul să-i disciplineze pe 
cei care încalcă reguli elementare de 
comportament în sectorul amintit, 
determinându-i la protecție și înțelepciune.

DRUMURILE NOASTRE 
TOATE

.Capitolul al V-lea al Codului de conduită 
civică al municipiului Deva cuprinde șapte 
articole, de la 14 la 20, și se referă concret la 
modalitățile de întreținere și asigurarea 
viabilității drumurilor publice. Articolul 20 
precizează faptele care constituie încălcări ale 
normelor legale și care se sancționează 
conform prevederilor acestui regulament. Sunt 
înscrise 16 asemenea abateri sancționabile, 
care ar putea determina creșterea exigenței și 
responsabilității în domeniul executării și 
întreținerii drumurilor publice din municipiul 
Deva.

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA

Sancțiuni usturătoare
•

Documentul privind Normele 
pentru îmbunătățirea activităților 
de gospodărire, curățenie. 
întreținere, păstrarea liniștii si 
ordinii publice, comerț, 
transport, conservarea mediului 
în municipiul Deva se încheie cu 
capitolul al Vl-lea, care prevede 
expres. în articolul 21, 
sancțiunile contravenționale ce 
vor fi aplicate în cazuiile 
neîndeplinirii obligațiilor ori ale 
săvârșirii faptelor stabilite în 
respectiva hotărâre a Consiliului 
local, dacă acestea au fost 
comise în condițiile.menționate, 
constituind contravenții.

Sancțiunile sunt nomina- 
lizate pentru persoane fizice sau 

cipal, la necesitatea păstrării 
ordinii și curățeniei în localuri 
și în spațiile exterioare, 
menținerii calității mărfurilor și 
produselor, îngrijirii ținutei 
vestimentare, la solicitudinea 
față de clienți și cumpărători.

Asociațiile locatarilor, 
deținătorii de imobile sau 
apartamente, locatarii, toți 
cetățenii sunt atenționați, la 
articolul nr. 6, prin nu mai puțin 
de 20 de îndemnuri asupra 
modului de întreținere și 
păstrare a curățeniei clădirilor, 
locuințelor, anexelor gospo
dărești, incintelor, împreju
rimilor acestora, arterelor de 
circulație, a locurilor publice și 
menținerea esteticii muni
cipiului.

în articolul nr. 7 sunt 
cuprinse, în 11 puncte, 
interdicțiile de aruncare la 
întâmplare sau depozitare în 
locuri publice a gunoaielor, de 
staționare sau circulație pe

juridice, pentiu abaterile 
săvârșite la fiecare capitol și se 
concretizează în amenzi 
cuprinse între 200.000 de lei și 
10.000.000 de lei.

în următoarele cinci articole 
ale capitolului al Vl-lea se 
prevăd persoanele care se 
constituie în organe consta
tatoare ale contravențiilor 
(primarul, viceprimarii, consi
lierii locali, ofițerii, subofițerii de 
poliție și gardienii publici, 
angajații împuterniciți ai regiilor 
.autonome - pentru contra
vențiile săvârșite în domeniul lor 
de activitate, salariații primăriei 
anume împuterniciți prin 

trotuare și zone verzi a 
autovehiculelor, de poluare 
fonică și chimică etc.

Articolul nr. 8 se referă, 
de asemenea în mai multe 
puncte - șapte la număr - la 
criteriile de creștere în 
locuințe și circulația 
animalelor și păsărilor de 
orice fel.

Ultimul articol - nr. 9 - 
aduce în atenție, tot în șapte 
puncte, criteriile pentru 
asigurarea unei funcțio
nalități corespunzătoare și 
conservarea fondului locativ 
și a spațiilor cu altă destinație 
decât aceea de locuință, ad
ministrate de Primăria 
municipiului Deva.

Și mai urmează un 9 a 
care spune: Pentru păstrarea 
ordinii și liniștii publice în 
municipiul Deva se interzice:

a. cerșetoria, practicarea 
jocurilor de noroc, vaga
bondajul;

b. efectuarea de probe 
sonore de către cornercianții 
de casete audio în spații 
deschise;

c. comercializarea și 
consumul de băuturi 
alcoolice pe străzi, în parcuri 
sau în alte zone neau
torizate.

dispoziții ale primarului 
municipiului Deva, alte 
persoane anume împu
ternicite de către același), 
modul de recuperare a 
pagubelor și posibilitățile de 
apărare ale celor sancționați.

în sfârșit mai este un 
capitol, al Vll-lea, care 
prevede, în trei articole, 27- 
28-29, ideea completării 
sancțiunilor aplicate cu 
prevederile Legii nr.32/1968 și 
data de intrare în vigoare a 
hotărârii Consiliului local - 
după 30 de zile de la 
publicarea și difuzarea ei în 
mediile amintite.

Ședința 
Federației r 

municipiilor
In zilele de 2-3 septembrie 

a.c., în Deva se va ține ședința 
Federației municipiilor din 
România. Va fi aleasă noua 
conducere a Federației și vor fi 
dezbătute patru importante 
proiecte de legi, respectiv Legea 
proprietății publice, Legea 
bugetelor locale, Legea de 
reorganizare a Poliției și Statutul 
funcționarului public.

Primarul municipiului Deva, 
Mircia Muntean, ne-a mai spus 
că întrunirea primarilor 
municipiilor va fi onorată de 
prezența dlui Virgil Noica, 
ministrul lucrărilor publice și 
amenajării teritoriului, care 
dorește, cu acest prilej, să 
înmâneze cheile de la cele 29 de 
apartamente construite în 
municipiul Deva, pe strada 
Dorobanți, locuințe deja 
repartizate de către comisia de 
fond locativ a Primăriei locale, în 
baza Ordonanței 19, unor familii 
de tineri cu vârste sub 35 de ani.

"Mc 
Donald's" 
vine si la 

Deva
Tratativele cu reprezentanții 

firmei “Mc Donald's" pentru 
construirea unui magazin de 
desfacere a produselor specifice 
sunt avansate. Amplasarea 
construcției a fost stabilită în 
vecinătatea gării Devei, vizavi de 
noua și impunătoarea Bancă 
Agricolă. Mai sunt de pus la 
punct câteva detalii tehnice și de 
primit unele aprobări pe plan lo
cal și de la 1 octombrie lucrările 
ar putea începe.

Toate prognozele merg pe 
inaugurarea edificiului în preajma 
Crăciunului din acest an, sublinia 
cu optimism primarul Devei, 
Mircia Muntean.

Cooperare 
româno- 

maghiaro- 
austriacâ

în urmă cu puțin timp, primarul 
municipiului Deva, Mircia Muntean, 
a participat la Oradea, la întâlnirea 
cu primarul general al Budapestei 
și cu viceprimarul Vienei. între 
altele, s-au discutat și probleme de 
cooperare pe multiple planuri între 
administrațiile Budapestei, Vienei și 
unor municipii din România, au fost 
invitați oameni de afaceri din 
Ungaria și Austria pentru a investi 
în țara noastră.

în baza discuțiilor purtate, ne- 
au vizitat în trei rânduri municipiul 
Deva reprezentanți ai unei firme 
maghiaro-austriece, interesați să 
construiască în Deva, în zona S.C. 
“DevH” S.A., și chiar pe proprietatea 
acesteia, un bazin de înot și un 
patinoar, un minihotel cu 16 camere 
și un complex comercial tip ABC. 
S-au discutat condițiile cooperării, 
ei și-au delimitat deja terenurile pe 
care vor să le cumpere - 300 mp 
de la Primăria Deva, 1600 mp de 
la “Devii" și 1000 mp de la un 
cetățean particular. Lucrurile se 
anunță rezolvabile. Rămâne doar 
ca FPS să decidă condițiile de 
vânzare a S.C. “Devil" S.A. și a 
proprietăților aferente acestor 
investitori străini, deși pe ei nu-i 
interesează activitatea “DevH"-ului.

Ar fi o nouă bilă albă pentru 
municipiul Deva, care ar avea astfel 
niște obiective modeme de mare 
importanță și necesitate pentru 
locuitorii orașului.
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sour BATA
- In memoriam -

Parcă nu am fi avut destule tristeți, 
destule necazuri, 
destule violențe, 
și crime, 
și violuri,
și dorinți ne-mplinite;

Parcă n-am fi noi acei pământeni 
care i-au pierdut 
pe Mircea Eliade, 
pe Emil Cioran, 
pe Preda, pe Sorescu 
și, Doamne, pe atâția alții...

Parcă nu am fi pătimit îndeajuns 
pentru Decembrie, 
pentru August,

pentru Iunie, 
și pentru, 
și pentru, 
și pentru...

A mai fost nevoie de-o jertfă, 
ca să fim mai săraci
și mai singuri sâmbătă seara 
și pentru totdeauna 
în fața televizorului, 
fiindcă nu mai avem 
Serata Muzicală TV, 
nici Lista lui Sava, 
nimic...

■x /■
în primul meci al tricolorilor cu Pițurcă la cârmă

NORVEGIA - ROMÂNIA 0-0
ARBITRII ȘI 

OBSERVATORII DIVIZIA D

Ba da, mai avem 
o cumplită tristețe în suflet 
numită, Doamne, atât de simplu: 
IOSIF SAVA.
18 august 1998

Dumitru HURUBĂ

Meci destul de frumos, 
antrenant, practicat de cele 
două formații, încheiat cu un 
scor nedecis 0-0. în prima 
repriză jocul a fost echilibrat, 
cu o bșoară superioritate în 
acțiunile de atac ale gazde
lor. Cea mai mare ocazie de 
gol au avut-o tricolorii în min 
30, la o centrare a lui Cătă
lin Munteanu, Moldovan a 
fost foarte aproape de gol.

în repriza a doua, la tricolori 
au intrat experimentații Lu-

Literatura post-decembristă
Dan Stanca a colaborat multă 

vreme la mai toate revistele de 
cultură din țară, însă a debutat în 
volum destul de târziu; dar timpul 
a fost de partea sa, adică un bun 
sfetnic. Deja format ca povestitor 
la... cursul prozei scurte, el se 
detașează net de majoritatea, ce
lor aterizați în literatură, cu pre
cădere după '89. Romanul de față 
este a noua carte publicată de el 
în decurs de șase ani, ceea ce 
constituie un fel de record în ma
terie, în condițiile în care mulți 
scriitori, chiar dintre cei consa- 
crați, n-au reușit să publice în 
această perioadă decât foarte 
puțin în volum, sau chiar deloc. A 
debutat la Editura Militară în anul 
1992, cu romanul Vântul sau 
țipătul altuia, după care a mai 
publicat: Simbol sau vedenie 
(eseu) (1995); Aripile arhan
ghelului Mihail (roman) (1996); 
Cer iertare (proză scurtă) 
(1997); Contemplatorul solitar 
(eseu) (1997); Apocalips amâ
nat (roman) (1997); Ultima bi
serică (roman) (1997); Ritualul 
nopții (roman) (1998). în total, cu 
aceasta de acum, ar fi nouă cărți 
publicate, adică o prolificitate im
presionantă, plus că el face parte 
din categoria scriitorilor pentru 
care existentul om-scriitor se 
materializează prin creații mature 
care dovedesc și talent autentic,

dar și responsabilitate și profesio
nalism. Muntele viu este, într-un 
fel, un experiment interesant, un 
hibrid, adică romanul de tip clasic 
prin care mișună personaje mai 
mult sau mai puțin importante, însă 
toate purtând girul meșteșugului și 
tipul de roman-reportaj în care 
personajele sunt, de multe ori, mai 
puțin mascate - intenționat sau nu -

Dan Stanca: 
Muntele viu (roman) 
Editura Polirom, lași, 1998.

și pe care le poți recunoaște relativ 
ușor prin oarece ajustări de re
compunere a modelului după care 
ele au fost create. Și iată unul din
tre exemplele concludente: "... Vă 
rog, vă rog, se precipită el la celălalt 
capăt al firului - nu-mi închideți 
telefonul, ascultați până la capăt. 
Știți că domnu’ Panduru este poet, 
membru al Uniunii Scriitorilor, mare 
admirator al grupului de la Sibiu, din 
care a făcut parte și Ion Negoi- 
țescu...” (p.125). Aluzia este străve
zie, iar personajul în cauză este 
prea ușor de recunoscut. Acest 
mod de abordare a temei este rea
list, eventuala întrebare care s-ar 
putea naște este dacă nu cumva 
acesta ar putea să fie noul realism 
în literatura română, în orice caz de 
preferat înjurăturilor, trivialităților și

obscenităților cu care multă așa- 
zisă scriitorime își acoperă lipsa 
de cultură și de talent - metodă 
preluată de la pisici... Deloc nu 
este cazul la Dan Stanca. Serios 
și decent - doar prin unele locuri 
mai scăpând calul de frâu, ceea 
ce nu este altceva decât pigmen
tul care dă savoare lecturii. Să nu 
mai vorbim că "piesa" pusă în 
scenă este de stringentă actu
alitate, prin intermediul memoriei 
personajelor sau, și mai simplu, 
autorul însuși, în calitate și de erou 
al cărții, povestind: "Ieri preșe
dintele SUA ne-a vizitat țara. A 
fost o vizită fulger de 24 de ore. 
Narcisa s-a mutat de la radio la 
TV și a avut onoarea să transmită 
sosirea înaltului oaspete. Cel mai 
înalt emisar al poporului american 
ne-a compătimit pentru încercarea 
dureroasă..." etc., etc. (p.212).

Un excelent constructor de 
atmosferă, posedând deja un stil 
propriu de abordare a problemelor 
chiar și atunci când este vorba 
despre expresia artistică - sau 
mai ales atunci - Dan Stanca intră 
viguros în literatura post-decem
bristă, fără prejudecăți și cu o pu
tere de muncă - spuneam puțin 
mai înainte - impresionantă. Ceea 
ce este foarte bine pentru litera
tură, pentru cultură în general...

Dumitru HURUBĂ

La Poienita-Voinii, 
ediția a IV-a a "Sărbătorii pădurenilor"

E o plăcere să scrii despre 
interpret de valoare, despre 
OM fermecător prin modestia

un 
un 
sa, cum e Drăgan Muntean. Dar 
există și riscul să te repeți. Oare 
ce-ar mai fi de spus și n-a fost 
spus încă despre solistul care,

din iubire pentru satul lui, se stră
duiește ca an de an să dea noi 
valențe "Sărbătorii pădurenilor"?!

în pliantul pe care fiica sa Cos- 
mina i l-a făcut cadou-surpriză la 
ediția de anul trecut a sărbătorii, 
după prezentarea ținutului minunat 
cu reperele sale turistice, apare și 
familia lui Drăgan Muntean, apoi o 
foarte succintă enumerare a turne
elor și concursurilor la care a partici
pat, a casetelor și discurilor apărute.

Se mai spune aici că a plecat să 
cucerească lumea cu cântecul. Și 
cea mai bună dovadă că a reușit e 
faptul că acum lumea vine la el aca
să să-l asculte cântând. O face pen
tru că Drăgan Muntean doinește ca 
nimeni altul, interpretează cântece 
de joc și voie bună, din gură sau cu 
torogoata, care-ți merg la suflet. Și 
mai vine tot acest puhoi de lume, pe 
Dealul Cornetului, de la intrarea în 
Poienița Voinii, pentru ca să-i vadă

pe pădurenii adunați din văi și de 
pe dealuri, din tot ținutul, de la copiii 
mai mărișori până la bătrânii spri
jiniți în bastoane. Firește că mulți 
vin la sărbătoare și de dragul invi- 
tațiior la spectacolul folcloric, cu- 
noscuți soliști de muzică populară 
românească. La o recentă săr
bătoare folclorică Drăgan Muntean 
îmi mărturisea că sunt atât de mulți 
cei care doresc să participe încât 
nu-i poate invita pe toți, unii chiar 
supărându-se din acest motiv. Și 
când te gândești că alte manifes
tări de gen abia dacă se pot bu
cura de prezența a două-trei nu
me de rezonanță!

La acest sfârșit de săptă
mână, la Poienița Voinii, se va 
simți mai viu ca niciodată pulsul 
ținutului în cadrul celei de-a IV-a 
ediții a "Sărbătorii pădurenilor".

înp
Despre lansarea ultimului

< ^oium de poezii al lui Eugen Evu, 
președintele Fundației "Memo
ria", loan Romulus, preciza încă 
de la început că momentul ar fi 
trebuit să fie unul mai deosebit, 
așa cum ar merita scriitorul. Ra
zele blânde ale amurgului și am
bianța unică din curtea Caste
lului Corvineștilor au făcut totuși 
ca publicul prezent vineri, 14 
august, la "Seara de autografe" 
- organizată de Editura EMIA, 
Fundația culturală "lancu de 
Hunedoara" și Televiziunea An
tena 1 Hunedoara - să poată 
"savura" din plin semnificația 
momentului.

Wllft
Prolificul scriitor hunedorean a 

venit în fața colegilor de la cenaclul 
"Dan Constantinescu”, a prietenilor 
și a iubitorilor de poezie cu cele mai 
recente creații ale sale, cuprinse în 
volumul "Elegiile corvine (evroze)", 
apărut în acest an în colecția 
POESIS a Editurii EMIA din Deva. Un 
volum "dominat de un discurs ironic, 
caracteristic generației '80", al unui 
poet care "trăiește intens mirajul 
poeziei pure", după cum aprecia 
directoarea editurii, poeta Paulina 
Popa. Cu "versuri în dulcele ritm 
eminescian", poeziile, printre care 
"există și unele ce se lasă mai greu 
descifrate" (prof. Elena Constantin), 
se includ celor trei părți ale cărții:

Viorica ROMAN

"Evroze", "Elegiile corvine" și 
'Terra sigilata".

Fascinat nu de cuvinte, ci de 
semnificația lor, poetul îl averti
zează pe cititor că o să găsească 
în carte poate un mai sincer Evu; în 
evoluția etapelor de creație, volu
mul, mărturisește el în continuare, 
"este într-un fel un summum sau 
mai bine-zis punctează aproape 
un capăt de drum al celor două 
modalități de exprimare pe care le- 
am avut dintotdeauna și de care 
nu m-am putut detașa - una a 
poeziei clasice și una a poeziei 
suprarealiste, aproape moderne, 
așa cum de fapt sugerează cele 
două motto-uri: "câinele fals al 
spaimei/ câinele holografic... 
Doamne lisuse!/ Chiar rătăcind/ la 
tine ajung/ Valul pe care l-am/ stâr
nit mă va duce."

Georgeta BÎRLA

pescu și Sabău, crescând în 
amploare și pericol la poartă 
acțiunile de atac ale românilor. 
Atacurile norvegienilor au fost 
stopate de apărare în frunte cu 
Stelea, Gică Popescu. D. Pe
trescu, Bătrânu și Filipescu.

România: Stelea, D. Pe
trescu, Gică Popescu, Bă
trânu, Filipescu, FI. Petre, Gâl- 
că, D. Muntean, C. Munteanu, 
V. Moldovan, Adr. Ilie. în re
priza a ll-a au mai jucat Lu- 
pescu, Sabău, Denis Șerban.

------------------------------------------------------------------------------

l\loi întăriri la Steaua |
lată că după venirea lui Ilie Dumitrescu în Ghencea, conducerea | 

. clubului l-a adus și pe portarul Tene din Turcia și pe Rotariu de la Poli 1 
I Timișoara întărind serios echipa pentru returul cu Panathinalkos I 

| Atena. Rămâne de văzut cât de eficientă este această completare a | 
^echipei venită cu destulă întârziere.

r - ---------------------------------- . . ; -

r 
I
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ETAPA DIN 23 AUGUST 199» 
MIN. GHELAR - FC DACIA 
ORĂȘTIE
arbitri: PETRE POPA, MARIUS 
VREME și ROBERT KEKSEDY, 
obs. PAVEL MARINCĂU.

PARÂNGUL LONEA - MIN. TELIUC 
arbitri: VALENTIN VERDEȘ, 
VALENTIN GAVRILĂ și 
CONSTANTIN DINEȘ 
obs. ALEXANDRU GROZA.

MET. CRIȘCIOR - FC PAROȘ.-VUL. 
arbitri: ALIN CÂRȘTOIU, AURE
LIAN LAGU și CORNEL POP 
obs. ILIE ȘTEFĂNITĂ.

MIN. ANINOASA - CONSTR. HD 
arbitri: CLAUDIU SUCIU, VALEN
TIN IACOB și EUGEN AMBRUȘ 
obs. SEVER BOGDAN.

MIN. BĂRBĂTENI - VICT. CĂLAN 
arbitri: FLORIN DANCIU, TIBERIU 
NISTOR și ADRIAN COSTEA 
obs. MIRCEA PĂDUREAN.

c, n n a » a n n n n r: n o n n a a a *
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PSM acționează pentru crearea unui puternic pol socialist
Conferința de presă inițiată de 

Biroul Organizației Județene a 
Partidului Socialist al Muncii - la 
care a luat parte și dl loan Sasu, 
prim-vicepreședinte al partidului - a 
fost un dialog deschis și sincer 
între organizatori și ziariști pe teme 
actuale din viața politică, econo
mică și socială a României. Răs
punzând întrebărilor ziarului nostru 
organizatorii manifestării au afir
mat: Partidul Socialist al Muncii 
acționează pentru formarea unui 
puternic pol socialist în România. în 
acest sens se poartă intense dis
cuții - care sunt destul de avansate 
- cu Partidul Socialist. Se lucrează 
la întocmirea Programului în vede
rea fuziunii celor două formațiuni 
politice. Statutul noului partid ce va 
lua ființă este aproape finalizat.

Situația economică actuală a 
României este foarte aproape de 

^colaps, sărăcia oamenilor se ge-

/"■ ~ ~

neralizează, lumea nu mai are nici o 
speranță, s-a instaurat lehamitea în 
mintea românilor. PSM nu va scoate 
lumea în stradă, fiind împotriva vio
lențelor de orice fel. Lupta lui va fi 
una legală. Scopul lui este să pă
trundă la viitoarele alegeri în parla
ment și în cadrul forului legislativ să 
acționeze pentru îmbunătățirea vieții 
oamenilor sub toate aspectele. De 
aceea PSM nu se raliază părerilor și 
aprecierilor dure ale dlor Corneliu 
Vadim Tudor, președintele Partidului 
România Mare, și Ion Iliescu, pre
ședintele Partidului Democrației So
ciale, dar nici nu le comentează 
afirmațiile.

Armata țării trebuie bine instruită 
și dotată, fiind una dintre instituțiile 
fundamentale ale societății, în așa 
fel încât să-și facă pe deplin datoria. 
PSM este de părere că situația 
economică a României este prea 
gravă astfel că producerea de eli-

coptere de tip Cobra ar fi o mare 
eroare. Suntem prea săraci în a- 
cest moment pentru a investi în 
această afacere miliarde de dolari.

Partidul Socialist al Muncii res
pinge înființarea unei universități de 
stat cu limba de predare maghiară 
și susține ideea creării de univer
sități multiculturale sau particulare, 
în acest sens forțele politice aflate 
la putere, Președinția și Guvernul, 
trebuie să se pronunțe mai hotărât 
pentru respingerea cererii UDMR 
și să nu o scalde în declarații am
bigue. O fi existând un pact în 
acest sens între forțele ce dețin 
puterea, dar acesta este ținut se
cret. Populația nu mai suportă de
clarații cețoase, poziții încâlcite. 
Trăiește tot mai greu și nu este 
dispusă să fie pusă în situații și mai 
neomenești.

Traian BONDOR

In atenția publicului 
călător

în ziua de 24.08.1998, pe relația Deva - Pe
troșani, datorită unor lucrări ce se execută cu 
închidere totală de linie între Merișor - Bănița, 
mersul trenurilor de persoane va suferi urmă
toarele modificări:

Trenul 2025 se anulează de la Petroșani- 
Deva;

țf Trenul 2026 se anulează de la Deva- 
Petroșani;

«v Trenul 2704 se anulează de la Baru Mare- 
Petroșani;

Trenul 2705 se anulează de la Petroșani- 
Baru Mare;

Trenul 2706 pleacă întârziat de la Baru 
Mare;

Trenul 2707 pleacă întârziat de la Petroșani;
Trenul 2362 se anulează de la Deva-Simeria.

*

Filiala
Eiectrocentrale

Deva
Aduce la cunoș

tința populației muni
cipiilor Deva și Brad 
că repornirea termo- 
ficării (după flnaliza- 

reviziei) se 
numai

datoriilor

rea 
face 
achitarea 
pe care le înregis
trează S.C. APATERM 
S.A. Deva și RAGCL 
Brad pentru energia 
termică consumată.X/

va 
după

S.C.NIDA CONSTRUCT SAL
Deva

cu sediul în Deva, str. Ulpia,nr.15, 
tel./fax: OS^E^BODg

<Z ANGAJEAZĂ
◦ CONTABIL cu carte de munca, 

experiențâ în firme de construcții;
O SECRETARA cunoscătoare limba

având

strâinâ,
cunoștințe elementare PC;
◦ POSESOR BREVET "MANAGER ÎN TURISM",

cunoscător limba strâinâ.



E
ficiența, Echilibrul și 
Raționalitatea sunt trei concepte 
fundamentale ce caracterizează 
instituția bancară West Bank. întemeiată 

pe principii economice solide, asigurând 
o elasticitate și rentabilitate oricărui 
plasament bancar s-a afirmat pe piața 
financiară încă de la început prin calitatea 
serviciilor oferite.

I
m

NJO bancă sigură 
într-o lume nesigură
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren arabil, corn. Ohaba 
Lungă, jud Timiș, 18 km oraș Făget, 
500 lei/mp. Tel. 715053 (8971)

• Vând 2 case în aceeași curte,. 
garaj, anexe, grădină, în sat Cinciș. 
Tel. 738014 (6313)

• Vând apartament 4 camere, 
zonă centrală. Tel. 217474, 092 
391715 (6327)

• Vând casă și teren sat Peștera, 
corn. Băița. Tel. 260888 (7761)

• Vând urgent casă în Ilia, preț
170 milioane, negociabil, pian coadă 
scurtă marca Adolf Steiner, fabricat 
1887, placă de bronz. Deva, tel. 
218771 (9317) •

• Vând casă cu grădină, Deva, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 148, preț 
negociabil. Tel. 224774, după ora 17 
(6332)

• Vând casă, 6 camere, Simeria, 
Libertății, nr. 12. Tel. 260398 (6336)

• Vând apartament 2 camere, 
multiple îmbunătățiri. Tel. 231036, 
după ora 19 (6332)

• Vând casă Mintia, nr. 114 A. 
(6338)

■ Vând garsonieră, confort 1, 
balcon închis. Orăștie, tel. 094/ 
597789 (6052)

• Vând apartament 3 camere, str. 
1 Iunie, bl. 17, parter. Tel. 651720, 
650874 (8531)

• Vând garsonieră, cu modificări. 
Geoagiu Băi, bl. G.1, ap.7 (8973)

• Vând convenabil casă în 
Peștișu Mare și apartament cu două 
camere în Hunedoara. Tel. 716529, 
după ora 20 (7053)

• Vând urgent Dacia 1310, 
fabricație 1989. Orăștie, tel. 094/ 
556053, 247221 (8595)

• Vând autotren (TIR) 221, Ilia,str. 
Prundului, nr.9, tel. 193 sau 348, fa
milia Sorea Ion (6321)

• Vând autoturism N S U, tip 110, 
fabricație germană 1970, stare foarte 
bună, piese schimb, talon. Deva tel. 
223762 (6334)

• Vând ARO 320, fără motor și 
cutie de viteză, circular și abricht. 
Tel. 622476 (6337)

• Vând microbuz 9 locuri Ford 
Tranzit, cu CI, an fabricație 1981, 
preț 5000 DM. Tel. 211856 (6339)

• Vând Dacia 1310, an fabricație 
1995, preț 26.000.000. Tel. 620701 
(9316)

• Vând Dacia 1310, 1985, stare 
foarte bună. Tel. 656240 (8530)

• Vând Ifron 204 D, reparat capi
tal, înmatriculat, în perfectă stare de 
funcționare și combină recoltat 
păioase C.12, stare foarte bună. Tel. 
260936 (6346)

• Vând imprimantă A4, 650000 
lei și antenă parabolică. Tel. 260393 
(6239)

• Vând îngeraș marmură albă 
1,20 m, pentru monument funerar, 
singur sau cu placă marmură 
atașată. Tel. 217075 (6317)

• Vând acordeon italian La 
Paloma, cu posibilități de conectare 
la stație, preț 2.000.000 lei. Tel. 
217546 (6329)

• Vând convenabil PC 286 cu 
imprimantă și radiocasetofon auto 
Grundig, model deosebit. Tel. 092 
760900 (6331)

• Cumpăr chiulasă Volkswagen 
Passat, Diesel, capacitate cilindrică 
1600. Tel. 620701 (9317)

• Vând teren 100 mp, cu mate
riale construcție, zona Teatru, 
Hunedoara. Tel. 715279 (8970)

• La 30 august 1997, după o lungă 
și grea suferință, a trecut în neființă 
și odihnește alături de mama sa

RAVECA
în cimitirul din Alba lulia, în al 83-lea 
an de viață și al 62-lea an de căsnicie, 
cea care a fost,

învățătoarea EMILIA BOLOG, 
n.MUNTEANU

Nu a apucat să-și cunoască mama, 
decedată curând după naștere și a 
fost crescută de bunica ei

TEODORA
în casa și împreună cu familia lui

CULIȚA
și mătușa

MARIA PANCU
din Alba lulia.

• In 22 august 1998 c«9 care a 
fost soț și tată iubitor

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb vilă, etaj, Batiz, cu două 
apartamente Deva, variante. Tel. 
715279 (8970)

■ ,
ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat garsonieră pe 
str. Zamfirescu. Tel: 233035 (6328)

OFERTE DE 
SERVICII

• Caut fete pentru- contract 
dansatoare Italia. Oferim coregrafie. 
Tel. 094/805901 (8961)

• Doriți să câștigați între 100-200 
mii lei/zi? Sunați la 094/210257. 
(6253)

• Grădiniță în limba engleză. 
Meditații în limba engleză. Informații 
la tel. 624682, după ora 19 (6304(

I DIVERSE

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

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

• Domnul lonescu loan - Boby, 
din Hunedoara, este invitat la 
întâlnirea de 20 ani Prezentarea în 
29 august, ora 13, în gara Constanța. 
Tel.041 631220-Stoiculescu. (8972)

■9^
/

OANĂ SAMSON
ar ti împioll 55 ani Lacnmi ș flori e 
tot ce-i mai putem oferi, rugflrx! pe 
Bunul Dumnezeu sa-l ocroteascâl 
Gabi ela și S;:nr (6335)

• In 25 august se împlinește un 
an de când a plecat dintre noi al 
nostru soț și tată

AMOS BEC A
Vei rămâne veșnic în inimile 

noastre! (8483)
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• SC JUPITEX - depozitul Șoi- 
muș-Bălata, Ferma nr.8 vinde en 
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)

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

PIERDERI

• Pierdut pe numele Mânu Elena 
Manuela buletin identitate, permis 
conducere auto, talon auto, chei 
mașină și yală. Ofer recompensă 
mare. Tel. 217694.

/

• Vând oțel beton diametrul 
6,8,10,12» Tel. 213637 (6229

• Vând mașină cusut Nicoleta, 
nouă. Orăștie tel. 247346 (8599)

• Vând televizor color, video
recorder, imprimantă A4, scanner 
A4, radiocasetofon, radio cu ceas, 
aspirator auto, mașină spălat au
tomată. Tel. 711063 (8965)

EOMEMORÂRI

• S-a scurs un an de când ne-a 
părăsit iubita noastră soție, mamă, 
soacră, bunică și străbunică

SABINA DODA
Lacrimile noastre îi vor stropi 

mereu mormântul. (6234)

• Soțul loan, copiii Nicoleta, Cipnan 
și Cristina anunță cu profundă durere 
decesul neașteptat și prematur al 
celei care a fost o bună soție și mamă

MARIA TRIF
înmormântarea va avea loc azi, 

21 august 1998, ora 15, la Brad. 
Fie-i țărâna ușoară! Nu te vom uita 
niciodată!

O lume I ndemâna ta

• Colegii de la SC Devatrans 
sunt alături de familia Trif din Brad 
la trecerea în neființă a celei care 
a fost o bună colegă

MARIA TRIF
Dumnezeu s-o odihnească în 

pace!(6341)

• Mulțumim din suflet tuturor 
celor care au fost alături de noi și 
ne-au sprijinit atât moral,cât și ma
terial, în clipele de cumplită durere, 
pricinuite de stingerea prematură 
din viață a celui care a fost un 
minunat soț și tată

DUMITRU COJOCARU 
(MITICĂ)

Soția Agi, fiicele Diana și Erika. 
(6349)

VREMEA
Vremea va fi predominant 

frumoasă, cerul variabil. Cu 
totul izolat vor cădea averse 
de ploaie în zona de munte, în 
cursul după-amiezii. Vântul 
va sufla în general slab. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar cele maxime se vor 
încadra în general între 23 și 
33 de grade.

Angajăm gestionara
care sâ cunoască operarea cu program 

pe calculator a evidenței gestiunii precum 
și a contabilității.

Vârsta maximă 35 ani, domiciliul stabil în 
Deva și telefon la domiciliu. Este în avantajul 
dvs cunoașterea limbii engleze.

Informații la telefon 214777

Depozitul de materiale de 
construcții «

Str. IVI. Eminescu, nr.48 - fosta IPL, tel: 054/232715
Oferta săptămânii

® ciment ® var ® ipsos ® ciment alb ® cuie 
® aracet ® carton bitumat ® bitum ® cherestea 

® vopsea lavabilă ® țiglă ® vopsea ulei
® feronerie uși și geamuri ® mozaic ® praf piatră 
® plasă gard neagră și zincată ® sârmă ghimpată 

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

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

i oU* PRIN ATELIERUL PROPRIU executăm 
9j\ ORICE COMENZI DE TÂMPLĂRIE.
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Grupul Școlar Industrial "HOREA" Deva
str. Prelungirea Oituz, nr.8, tel. 622231

Face înscrieri pentru examenul de admitere la următoarele profiluri:
Cls. a IX-a
□
□
□
□

laborant 
depanatori RTV 
ceramică fină 
silvicultură

5 locuri 
13 locuri
16 locuri
9 locuri

Școală profesională
□ tâmplari 20 locuri
□ operatori lianți 3 locuri
(cu bursă de la "CasiaT și loc de muncă 

asigurat)

Examenul va avea loc în perioada 1-3 sept. 1998, la sediul liceului, 
înscrieri la secretariatul liceului.

# proiectare pagini WEB:
K e mail: 

telnet / ftp;
Jț servicii tehnice șl comerciale: V
* dealer " 7t: OPTIMA. RISO, C0MPAREX. 1NN0TEC

de ani de experiență suni garanția 
calității serviciilor noastre.

0 CU NOI PE AUTOSTRĂZILE INFORMAȚIEI! 

O
UP

Tel: 054/213357, 214121 
http://www iiruc.ro 
e mail: devaPdeva.iiruc.ro

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, 
ta cafetiere, 
121 filtre, 
EH hote,
13 mașini spălat vase 

Arcopal și Cristal Franța

Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata în 24 de rate și avans 0, 
prin magazinul CENTRAL Orăștie 

tel: 054-24.74.96.

Prețuri MINIME doar la PROTEUS IMPEX SRL Orăștie.
1
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S.C. COMAT DEVA S.A
Puteți obține, în cele mai avantajoase 
condiții, ȚIGLĂ CERAMICĂ, import 

Yugoslavia, de la COMAT DEVA S.A.
Informații suplimentare vă sunt oferite la 
sediul firmei din Deva, str. Depozitelor, 

nr. 5 sau la
telefon 054-233137, interior 148.

S.C. SCORPION COMPANY
SRL

Cu sediul in Hunedoara, str. C-tin Bursan, m.l
Vinde la preturi convenabile♦
următoarele mijloace fixe:

• Cuptor rotativ de pâine;
• Sâviem 7 t cu izotermă specială 

pentru transport pâine.
Relații la tel: 092/294199.

Toate preferințele dvs. legate de
PHILIPS PHILIPS
IMPORTATOR AUTORIZAT IN ROMANIA

Deva, Bd. Decebal, bl.R, parter
Tel. 004.054.222999 Fax: 004.054.222999

iiruc.ro
devaPdeva.iiruc.ro
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8.30 Simba, regele Leu (d.a/r) 9.10 
Ferestre deschise (do/r) 10.10 
Meridianele dansului (r) 10.50 Ecranul 
(mag./r) 12.05 Universul cunoașterii 
(do/r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Dosarele istoriei (do/r) 16.00 Em. în limba 
maghiară 18.10 Simba, regele Leu (d.a) 
18.35 Hollyoaks (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 286) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport 
21.00 Baywatch (s, ep. 160) 21.50 
Nimic sfânt (s, p. 12) 22.45 Jurnalul de

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Perla Neagră (s/ 
r) 15.00 Vara '98, ultima sută de metri 
16.00 Emisiune în limba maghiară 
17.10 Fotbal Cupa UEFA- al 2-lea tur 
preliminar al cupei UEFA Vejle BK- 
OțelUI Galați 19.05 Sunset Beach (s, 
ep. 287) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 21.00 Crucea de piatră 
(co. România 1991) 22.45 Jurnalul de 
noapte 23.00 Avocatul poporului

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 Tradiții: Festivalul 
național „Șezătoarea"-Fălticeni '9816.30 
Tribuna partidelor parlamentare 17.00 
Charlie Chaplin (do) 17.30 Medicina 
pentru toți 18.10 Simba, regele Leu (d.a) 
18.35 HoHyoaks (s) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 288) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport 21.00 
Festivalul Național de Muzică Ușoară 
Românească, Mamaia '98 23.00 Jurnalul 
de noapte 23.10 Memorialul durerii (do, 
ep. 71)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 13.50 Ucraina, 
zi națională 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.10 Limbi străine. Engleză 15.35 Doi 
ani de vacanță printre dinozauri (d.a) 
16.00 Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.40 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! 20.10 Natacha (s, ep. 20) 
22.00 Prinsă în capcană (thriller SUA 
’92)_______________________________
8,25 S.O.S. Patrimoniul (r) 9.00 

Baywatch (s/r) 11.00 Documentar (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 13.00 Nimic 
sfânt (s/r) 13.50 Uruguay - zi națională 
14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Franceză 15.35 D.a. 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 199) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 19.10 Dosarele istoriei 
(do) 20.10 Natacha (s) 21.00 Sensul 
tranziției 21.45 Teatru TV „Capul de 
rățoi” deG. Ciprian

9.00 Teleenciclopedia (r) 10.00 
Avocatul poporului (r) 11.00 Comorile 
lumii (do) 11.30 Mapamond (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 13.00 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 14.00 Em. în limba 
maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 Doi ani de vacanță 
printre dinozauri (d.a) 16.00 Veronica 
- Chipul iubirii (s) 16.50 Perla Neagră 
(s, ultimul episod) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei- 
Rup! Hei-rap! (cs) 20.10 Natacha (s, 
ep. 21) 22.00 O poveste adevărată 
(f, biogr. SUA '88)
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9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 13.00 Natacha (s/r) 
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 16.00 Conviețuiri 
17.00 Charlie Chaplin (do) 17.3Q Timpul 
Europei 18.10 Simba, regele Leu (d.a) 
18.35 Hollyoaks (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 289) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 20.50 Reflecții rutiere 21.00 
Festivalul Național de Muzică Ușoară 
Românească, Mamaia '98 23.00 
Jurnalul de noapte 23.10 Dintre sute de 
catarge...

8.25 Sporturi extreme (do) 9.30 
Memorialul durerii (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! (r) 13.00 Medicina pentru 
toți (r) 14.00 Em. în limba germană 
15.10 Limbi străine. Speniolă 15.35 
Doi ani de vacanță printre dinozauri 
(d.a) 16.00 Veronica - Chipul iubirii 
(s) 16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de la ora 
cinci... 20.10 Natacha (s) 22.00 Sil
ver Blaze (f. p. Anglia 1937) 23.15 
Lumea sportului
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9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 De la lume 
adunate....12.30 Conviețuiri (mag.) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Ecoturism 15.30 
Em. în limba germană 17.00 Portret în 
oglindă: Loredana Groza 18.10 
Povești celebre , (d.a) 18.35
Hollyoaks (s, ep. 116) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 290) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 23.00 Jurnalul de 
noapte 23.10 CIA, nume de cod: 
iAlexaJițhrnier-ȘUA_92j________>_

9.05 Tip-Top, Mini-Top! (em. pt. copii) 
10.05 Viața ca în viață (s) 10.50 
Buck și brățara magică (f.a.SUA 
1997) 13.30 Ecranul (mag.) 14.10 
Video Magazin de vacanță- (div.) 
16.15 Povestirile lui Donald Rățoiul 
(d.a) 16.40 Albania - Tranziția (do)
17.35 Justiție militară (s) 18.25 
Hollyoaks (s) 18.50 Teleenciclopedia 
19.40 Săptămâna sportivă 19.50 VIP 
- Paul McCartney 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 22.35 Taina ei (dramă SUA 
1940)

8.35 Cenușăreasa (d.a) 9.00 Ala- 
Bala, Portocala! (em. pt. copii) 10.00 
Lumină din lumină (ed. specială) 
12.00 Viața satului 13.30 Tezaur 
folcloric 14.30 Video-Magazin estival 
15.30 Aladdin (d.a) 16.00 Lumină din 
lumină (ed. specială) 18.00 Fotbal 
divizia A: Rapid-Steaua (d, 
București) 19.50 Doar o vorbă... 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Fantoma din 
Canterville (f. fant. SUA ’96) 22.35 D- 
na King, agent secret (s)

8.25 Lumină din lumină (r) 9.00 Serial 
10.00 Dintre sute de catarge... (r) 
11.00 Comorile lumii (do/r) 11.30 
Timpul Europei (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r)
12.50 Cu ochii'n 4 (r) 14.30 TVR Cluj 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare
16.50 Santa Barbara (s, ep. 631) 
18.00 Universul cunoașterii (do/r)
19.10 Arhive românești 19.40 O 
jumătate de oră cu P. Goma (p. VII)
20.10 O seară cu baritonul Nicolae 
Herlea 21.30 Mag. Sportiv: Fotbal 
Supercupa Europei: Real Madrid - 
Chelsea Londra (d, Monte Carlo)

8.30 Lumea sălbatică (do) 9.00 
Comorile lumii (do) 10.30 Documente 
culturale (do) 11.25 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 O jumătate de oră cu 
P. Goma (r) 14.00 Ani de glorie (s, 
ep. 3) 14.45 Slovacia - zi națională 
15.00 Marele concurs hipic 
internațional de la București (d) 16.30 
D.a. 16.50 Santa Barbara (s,e p. 
632) 17.40 Tradiții 18.10 Planeta ci
nema (r) 19.00 Istorie, memorie, 
recuperare (do) 19.30 Sporturi ex
treme (do) 21.30 Ateneu 22.30 în 
plină acțiune (s/r) 23.30 Conviețuiri. 
Din muzica romilor

8.30 Lumea sălbatică a animalelor 
(do) 9.00 Comorile lumii (do) 9.25 
Filmele săptămânii 9.30 Ferestre 
deschise (do) 10.30 Cinematograful 
vremii noastre: Jean Renoir (p. II) 
11.20 Vitrina personajelor de operă
11.30 TVR lași 13.30 Creanga de 
Aur 14.00 Ani de glorie (s) 16.30 
Desene animate 16.50 Santa Bar
bara (s) 19.00 în plină acțiune (s, 

ep. 44) 19.45 Clepsidra cu imagini 
20.00 Ultimul tren 21.00 Western 
Union World Football 1998 (mag. 
sportiv)

7.00 Știri 9.25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a/r) 10.00 Planeta vie 
(do) 10.25 Animal Show (s) 11.00 
El e casnic, ea muncește (f/r) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 Tarzan, 
stăpânul junglei (s) 15.10 Dr. 
Bramwell, o femeie ambițioasă (s, 
ep. 23) 16.05 Iluzii (s, ep. 28) 17.00 
Golden Brâu și voie bună! 18.00 
Decepții (s, ep. 6) 19.30 Dallas (s, 
ep. 72) 20.20 Caracatița (s, seria II, 
ep. 1) 21.15 Omul cu o mie de fețe 
(s) 23.00 Știri/Sport 23.15 Nash 
_Brid^eșJsi_e£_25]^^^_^^__

9.50 Știri 10.00 Planeta vie (do) 
10.25 AnimaI Show (s) 11.00 
Caracatița (s/r)*12.00 Omul cu o 
mie de fețe (s/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! (d, Costinești) 18.00 
Decepții (s, ep. 7). 19.30 Dallas (s 
ep. 73) 20.20 Dublu impact (f.a. 
SUA '91) 23.00 Știri/Sport 23.15 
Nash Bridges (s, ep. 26)

8.30 Tarzan, stăpânul junglei (s/r)
9.20 Denver, ultimul dinozaur (d'a/ 
r) 9.50 Știri 10.00 Planeta vie (do) 
10.25 Animal Show (s) 11.00 
Dublu impact (f/r) 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Tarzan, stăpânul 
junglei (s) 15.10 Dr. Bramwell (s, 
ep. 22) 16.05 Iluzii (s, ep. 30)17.00 
Golden Brâu și voie bună! 18.00 
Decepții (s, ep. 8) 19.30 Dallas (s)
20.20 Viata pe muchie de cuțit 
(dramă SUA 1987) 23.00 Știri/ 
Sport 23.15 Nash Bridges (s, ep. 
27)

8.30 Tarzan, stăpânul junglei (s/r) 
10.25 Animal Show (s) 11.00 Viața 
pe muchie de cuțit (f/r) 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Tarzan, stăpânul junglei 
(s) 15.10 Dr. Bramwell(s) 16.05 Nuzii 
(s, ep. 31) 17.00 Golden Brâu și voie 
bună! Em! de divertisment, muzică și 
concursuri (d, Costinești) 18.00 
Decepții (s, ep. 9) 19.30 Dallas (s, ep. 
75) 20.20 Twirr Peaks (s, ep. 15) 
21.15 Cronici paranormale (s, ep.,37) 
23.00 Știri/Sport 23.15 Nash Bridges 
(s, ep. 28)

8.30 Tarzan, stăpânul junglei (s/r) 
9.20 Denver, ultimul dinozaur (r) 
9.50 Știri 10.00 Planeta vie (do) 
10.25 Animal Show (s) 11.00 Twin 
Peaks (s/r) 12.00 Cronici
paranormale (s/r) 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Tarzan, stăpânii! 
junglei (s) 15.10 Dr. Bramwell (s, ep. 
24) 16.05 Iluzii (s, ep. 32) 17.00 
Sălbăticie americană (do, p. I) 18.00 
Decepții (s, ep. 10) 19.30 Dallas (s, 
ep. 76) 20.20 Navarro (s, ep. 11)
22.45 Știri/Sport 23.00 Golden Brâu 
și voie bună... în concert!

9.00 O echipă fantastică (d.a) 9.30 
Noile aventuri ale lui Flash Gordon 
(d.a) 10 00 Ideea studio 10.05 
Bananaman (d.a) 10.15 Alertă pe 
plajă (s) 11.00 între prieteni 12.00 
Mileniul III: spaime, soluții, speranțe 
13.00 Vedeta în papuci 13.30 Umbre 
din trecut (thriller Canada/Fr./SUA 
1991) 15.05 Sandra, prințesa rebelă 
(s) 16.00 Fotbal: Universitatea 
Craiova - Oțelul Galați (d) 18.00 
Decepții (s, ep. 11) 20.00 Pe râul 
sălbatic (dramă SUA 1983) 21.30 A 
treia planetă de Soare (s) 22.00 
Ucigașii puterii (f.p. SUA 1995) 23.30 
Trei ași (f.p. SUA 1991)

8.15 Controverse istorice (do/r)
8.45 Spirit și credință 9.15 Animal 
Show (s) 9.45 Bananaman (d.a) 
9.50 Denver, ultimul dinozaur (d.a)
10.15 Bananaman (d.a) 10.20 
Mighty Max (d.a) 11.00 Poveștile 
prietenilor mei 12.00 Orașele lumii 
(do) 12.30 Descoperiri - Venezu
ela 13.30 Telemeridiane 14.00 
Duminica în familie (mag.) 18.00 
Decepții (s, ep. 12) 19.30 Sparks 
(s) 20.00 O prințesă îndrăgostită 
(f. Anglia 1996) 21.45 Să fii cel 
mai bun (s, ep. 4) 0.30 Rivalitate 
(dramă Canada ’84)

9.55 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.30 
Lumea filmului (r) 12.55 Știrile PRO TV
13.30 Tăcerea nordului (dramă SUA 
1981) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.10 
Nano (s, ep. 104) 17.00 Știrile PRO TV 
17.15 Suflet de femeie (s) 18.00 Fa
milia Bundy (s) 18.25 Știrile PRO TV
18.30 Chestiunea zilei 18.35 Familia
Bundy (s) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Giuvaierul Nilului (f.a. SUA'85) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
142) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 High
lander (s, ep. 11) 0.00 Seaquest (s, ep. 
23)____________

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 High
lander (s/r) 11.30 Fiica oceanului (s) 12.55 
Știrile PRO TV 13.30 Breakfast Club (co. 
SUA1985) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.10 Nano (s, ep. 105) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Suflet de femeie (s) 18.00 Fa
milia Bundy (s) 18.25 Știrile PRO TV 
18.30 Chestiunea zilei 18.35 Familia 
Bundy (s) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Pensacola - Forța de elită (s, ep. 9)21.15 
Chicago Hope (s, ep. 28) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 143) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.15 Highlander (s, ep. 12) 0.00 
Seaquest (s, ep. 24)

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 High
lander (s/r) 11.30 Fiica oceanului (s) 
12.55 Știrile PRO TV 13.45 Povestiri 
adevărate (co. SUA 1986) 15.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.10 Nano (s, ep. 106) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Suflet de 
femeie (s) 18.00 Familia Bundy (s) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Mireasa 
însângerată II (thriller Canada/ltalia/SUA 
'9, p. I) 22.05-Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 144) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.00 Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 23.15 Highlander (s, ultimul 
ep.) 0.00 Seaquest (s, ep. 25)

9:10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.45 Highlander (s/r)
11.30 Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.30 Aventuri de vis (f.a. SUA 
1988) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.10 
Nano (s, ep. 107) 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)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Melrose Place 
(s, ep. 90) 21.15 Nikita (s, ep. 25) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 145) 
22.45 Știrile PRO TV 23.15 Midnight Run 
(s, ep. 1)

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 High
lander (s/r) 11.30 Fiica oceanului (s) 
12.55 Știrile PRO TV 13.30 Beverly 
Hills (s/r) 14.15 Melrose Place (s/r)
15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.10 
Nano (s, ep. 108) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Suflet de femeie (s) 18.00 Fa
milia Bundy (s) 18.25 Știrile PRO TV
18.30 Chestiunea zilei 18.35 Familia 
Bundy (s) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Ultima frontieră (s, ep. 9) 21.15 După 
gratii (f.a. SUA 1989) 23.15 Știrile 
PRO TV 23.30 Chestiunea zilei 23.50 
Poltergeist - Moștenirea (s)

8.30 Ciberkidz (s) 9.00 Pizzeria lui Sal 
(dramă SUA 1989) 11.00 Gillette - 
lumea sportului 11.30 PROMotor 12.00 
Heights (s, ep. 12) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Dragul de Raymond (s) 13.30 
Tom Show (s, ep. 3) 14.00 Generația 
PRO 15.00 Echipa mobilă 15.45 
Hercule (s, ep. 78) 16.45 Conan (s)
18.15 Film serial 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 A fost odată în America (f.p 
SUA/ltalia 1984) 0.00 Știrile PRO TV 
0.10 NYPD Blue (s, ep. 48) 1.00 
Frumusețe fatală (f.a SUA 1987)

8.30 Toți câinii merg în rai (d.a) 9.00 
Mowglr (s) 9.30 Super Abracadabra 
11.00 Doctor în Alaska (s) 12.00 
Profeții despre trecut (talkshow) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 O 
propoziție pe zi 13.05 Dragul de 
Raymond (s) 13.35 Torn Show (s) 
14.05 Chestiunea zilei 15.00 Auto MP 
de Formula 1 al Belgiei (d) 16.45 
Lumea filmului (mag.) 17.15 Al 
șaptelea cer (s, ep. 37) 18.00 Beverly 
Hills (s, ep. 137) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Marea răceală (dramă SUA 
1983) 22.00 Cybill (s, ep. 29) 22.30 
Știrile PRO TV 22.45 Procesul etapei

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 1999 (s) 18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 Știri 
19.45 Alo, Costinești! (div.) 20.00 
Meșteru-I casei (s, ep. 7) 20.30 
Misterele din New Orleans (s) 21.20 
Gideon Oliver (s, ep. 2) 22.00 Fotbal 
Leeds United - Blackburn Rovers

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 17.15 
1999 (s) 18.00 Călătorii în lumi paralele 
(s) 19.00 Știri 19.45 Alo, Costinești! 
(div.) 20.00 Meșterul casei (s, ep. 7) 
20.30 Rivalii (do) 21.20 Păsările II (f. gr. 
SUA '96) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe . '

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
17.15 1999 (s) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Alo, 
Costinești! (div.) 20.00 Meșterul 
casei (s, ep. 7) 20.30 Un alt început 
(s, ep. 13) 21.20 Vukovar (dramă 
Iugoslavia 1995) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
17.15 1999 (s) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Alo, 
Costinești! (div.) 20.00 Meșterul 
casei (s) 20.30 Masada (s, ep. 3) 
21.20 Războiul din insulă (f.a. SUA 
1988) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe

10.00 Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 17.15 
1999 (s) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Alo, 
Costinești! (div.) 20.00 Meșterul casei 
(s) 20.30 Atingerea îngerilor (s, ep. 
36) 21.20 Copilul altei femei (dramă 
SUA 1982) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe

8.30 A doua familie (do) 9.00 
Inspectorul Gadget (d.a) 10.00 Prințul 
Valiant (d.a) 10,30 Adună-ți gândurile 
(s) 11.30 Pământul: Bătălia finală (s)
12.30 Eurofotbal (em. sportivă) 13.30 
Auto Campionatul național de raliuri 
14.00 Creaturile nopții (do) 15.00 
Zăpezile de pe Kilimanjaro (dramă 
SUA ’52) 17.00 Fotbal Premier 
League (d) 18.00 911: Apel de 
urgență (s) 19.00 Știri 19.45 Scarface 
(f.a. SUA 1983) 22.00 Centennial (s) 
23.00 Știri 23.30 Fotbal Premier 
League (înreg.î

8.00 Căutătorii de Aur (s) 9.00 
Inspectorul Gadget (d.a) 9.30 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.00 
Mecanica distractivă (s) 10.30 1999 
(s) 11.30 Duminică la prânz 
(talkshow) 14.00 Lumea lui Dave (s)
14.30 Față în față la Hollywood (s) 
15.00 Secretele bărbaților irezistibili
15.30 In numele iubirii (do) 16.00 Ex
plorer (do) 17.00 Un alt început (s/r) 
18.00 Atingerea îngerilor (s/r) 19.00 
Știri 19.45 Marioneta (co. SUA 1994)
21.30 Călătorii în lumi paralele (s)
22.30 Nimeni nu e perfect (s) 23.00 
Știri 23.30 Fotbal Premier League: 
Newcastle - Liverpool (înreg.)



AVANS ZER0
J J - Cumpărătorii HU trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc,contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
• • ■ Cea mai mică dobândă (3,9% pe lună) numai la soldul rămas. _  _____________________ J
• 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!!! PENTIUM 233,300,400 MHz..., AMD, CYRIX,...

Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme

GoldStar
0 îndesit
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SAW MARE

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

ORAȘTIE, str. N. Bălcescu, nr.11 • tel. 247496

Banca
icolă Deva

vinde la licitație:
E 1 combină C12 în stare de 

funcționare, autoturism Dacia 1410.
Licitația se va desfășura în ziua de 24 
august, ora 10, la sediul fostului CAP 
Sîntandrei ■

E casă, anexe, curte, grădină situate 
în sat Hărțăgani, nr.110.

Preț de pornire 25 milioane lei;
E casă, anexe, curte, grădină situate 

. . >ulighete, p> ,48.
Preț de pornire 75 milioane lei.

Licitația se va desfășura în data de 2(> 
august, ora 10, la Iiiroul executorului 
judecătoresc de la Judecătoria Deva

E tractoare U650, autobene, auto
buz, autobuncăre, ifroane, autospeciale, 
remorci auto, autoturism ARO, auto
turism ARO 243, autoturism Dacia 1304, 
autobuz Ikarus.

Licitația se va desfășura în data de 28 
august, ora 10, la sediul 8.C AVICOLA 
5./1. Mintia.

De asemenea, in data de 25 august, ora 10, 
la sediul Judecătoriei Hunedoara, Biroul 
executor judecătoresc, se organizează licitație 
pentru vânzarea următoarelor bunuri:

E 2 tractoare U650, un camion 
Roman.

Utilajele se află la sediul societății 
Văcarii Peșteana, cu sediul în sat 
Peșteana, corn. Densuș;

■ E apartament cu două camere, situat 
în Hunedoara, b-dul Dacia, nr.12, bloc 2, 
sc. 1, ap.61.

Informații la telefon 054/216265.

*
Direcția silvică Deva

eu sediul in Deva, str. M. Viteazul, nr.4 
organizează licitație fără preselecție, în data de 

10.09.1998, pentru executarea lucrării 
/Drum forestier GLIVA, din cadrul Ocolului SilvicX 

______________Praștie;__________ _____ / '
Documentația pentru licitație. poate fi procurată, contra cos!, : 

zilnic, de la sediul Direcției Silvice Deva, între orele 9 - 14.
Ofertanta vor depune la sediul Direcției Silvice, până în ziua 

licitației, ora 9. documentele prevăzute de legislația în vigoare. 
------------------- ------------- ----------------------- ------------------ -> 

prefectură-!
JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

Organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi 

vacante, în ziua de 14.09.1998, 
ora 10, la sediul Prefecturii din Deva, 
str. 1 Decembrie, nr.28.

1. CONSILIER JURIDIC -1 post
Condiții de concurs:T

- studii superioare juridice
- vechime activitate juridică 5 ani.

2. INSPECTOR DE SPECIALITATE 
-1 post

Condiții de concurs:
- studii superioare tehnice
- vechime în specialitate 5 ani.

Informații și tematica concursului se 
vor primi de la Direcția Resurse Umane, 
Secretariat și Relații cu Publicul, unde 
se va depune și dosarul actelor cerute 
de lege, până în ziua de 10.09.1998. 
Telefon Prefectură: 213666.

Universitatea de Vest 
"Vasile Goldiș" Arad 

Organizează în 26-09-1998 concurs 
de admitere la:

Facultatea de Medicină, singura autorizată din țară prin HG 
294/1997
Facultatea de Drept (acreditată definitiv)
Facultatea de Stomatologie
Facultatea de Marketing
Facultatea de Științe Umanist Creștine
Facultatea de Educație Fizică si Sport
Colegiul Universitar Pedagogic
Colegiul de Tehnică Dentară
Colegiul de Marketing în Turism și Activități hoteliere
Colegiul de Asistență Socială, toate autorizate prin HG 294/97 
Școala Postliceală de Asistenți Sociali 
Școala Postliceală Relații Publice 
Școala Postliceală de Ghizi de turism
Școala Postliceală de Asistenți de farmacie și fitoterapie

Concursul de admitere la Școlile Postliceale va avea Io cin data 
de 05.09.1998putându-se in scrie și absolvenți fără Diplomă de 
Bacalaureat.

Informații privind nou! an universitar 1998-1999 se pot 
obține de luni pănă vineri, între orele 9-17, la tel: 057/ 
256391, int. 18, Biroul relații cu publicul, Campusul 
Universitar, str. Feleacului, nr. 1.

REGION ALA CF

DIVIZIA CĂLĂTORI
Organizează în data de 22 septembrie 1998, 

ora 11, la sediul Diviziei Călători - Timișoara, str. 
Gării, nr.2, licitație privind prestarea serviciilor 
de salubrizare a stației cf Simcria Călători.

Pentru relații suplimentare sunați la tel./fax: 
056/292605 sau prin centrala CFR, interior 3129.


