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Valea Jiului - sub spectrul 
crizei economice

Prezența la Deva a reprezentanților 
R.A.H. și ai Ligii Sindicatelor Miniere,.Valea 
Jiului" a prilejuit reliefarea unor aspecte 
economice ce trădează disperata situație 
economică a R.A.H. cu efecte nefaste 
asupra întregii Văi a Jiului. Fenomenul este 
firesc atâta timp cât studii efectuate de 
diferite organisme internaționale 
cataloghează zona Văii Jiului ca fiind cea 
mai dependentă zonă de minerit din Europa.

Aflată în incapacitate de a-și plăti 
obligațiile, reprezentanții R.A.H. reproșează 
energeticienilor că nu-și onorează 
restanțele la plată. Deși nu și-au dorit 
aceasta, celor din CONEL li s-a impus 
cumpărarea de cărbune din Vale. Conform 
celor declarate de directorul economic al 
R.A.H., dl ec. Dan Blendea, CONEL a

(Continuare in pag.2)
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UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN RUMANIA

în numele celor peste 2000 de 
membri ai săi, ale căror interese 
profesionale le reprezintă, Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din România 
este obligată să constate cu 
îngrijorare că proiectul de rectificare 
a Legii bugetului de stat pe anul 1998 
conține prevederi care încearcă 
soluționarea crizei din economia 
românească aproape în exclusivitate 

^pe seama nivelului de trai al populației

țării, aflat deja, pentru majoritatea 
românilor, sub pragul sărăciei.

în ansamblul măsurilor preco
nizate, suntem datori să remarcăm și 
să tragem un semnal de alarmă la 
adresa Guvernului și Parlamentului, 
de care depinde adoptarea proiectului 
de rectificare a bugetului, că intro
ducerea aplicării taxei pe valoarea 
adăugată la ziare și cărți, chiar în 
varianta redusă, de doar 11%, repre

zintă o lovitură directă dată culturii 
române, dreptului la informare al 
cetățenilor, accesului acestora la 
unele din cele mai importante și 
directe mijloace de educație și 
informare: cărțile și presa scrisă.

Comitetul Director ai Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști 

___________ din România
(Continuare în pag. 2)
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INTRODUCEREA
I INFORMATIZĂRII ÎN I
| OFICIILE
| Astăzi, 11 septembrie 1998,
. Poșta Română inițiază campania 
I de extindere a oficiului 
I informatizat, punând în funcțiune, 
1 în prima etapă, încă 32 de oficii 
| poștale informatizate. Astfel, 
I împreună cu celelalte 9 oficii 

poștale informatizate, puse deja 
| în funcțiune, în această primă 
. etapă vor exista în total 41 de 
I oficii poștale informatizate 
I distribuite în București și în fiecare 
1 municipiu reședință de județ.
I Concomitent, în aceste oficii 
I poștale, va intra în funcțiune 

sistemul de plată rapidă,
I__________________________

POȘTALE |
J

mandatul on-line, operațional | 
deja în cele 9 oficii poștale ■ 
informatizate. I

Introducerea informatizării | 
în oficiile poștale va duce la . 
simplificarea activității lucrătorilor I 
poștali, la efectuarea mai | 
rapidă a activității de ghișeu și, . 
implicit, la reducerea timpului I 
de așteptare la ghișeu. j

Sistemul de plată rapid, . 
mandatul on-line, util în egală I 
măsură persoanelor fizice cât și | 
juridice, permite transferul rapid . 
de bani la tarife competitive. I 

_____________________ J

ÎNSĂMĂNȚĂRILE 
DE TOAMNĂ NU 

SE FAC DOAR CU...
BUNE INTENȚII

Discuție cu dl ing. Marcel 
Stoicovici, directorul Direcției 
strategie și sinteză din cadrul 
DGAA a județului Hunedoara

Discuția purtată ieri cu dl director Marcel 
Stoicovici ne-a dat prilejul să ne edificăm asupra 
stadiului pregătirii însămănțărilor de toamnă în 
județul nostru. De precizat este faptul că, potrivit 
programului stabilit, în această toamnă sunt de 
însămânțat aproape 17.000 ha, din care 15.618 ha 
sunt destinate culturii de grâu și secară, 612 ha 
culturii de orz, 198 ha legumelor și peste 260 ha 
plantelor de nutreț. Pentru realizarea programului 
trebuie efectuate arături de toamnă pe mai mult de 
16.000 ha, din care pe 951 ha la sectorul de stat. 
Firește că suprafețele respective vor fi discuite și se 
va pregăti patul germinativ.

în același timp s-a stabilit ca pe 11.724 ha să fie 
aplicate îngrășăminte chimice, fără de care nu se 
pot aștepta producții cât de cât mulțumitoare.

Analizând stadiul pregătirilor pentru însămânțări, 
cum aprecia și interlocutorul, se constată că există 
serioase întârzieri față de data calendaristică la care 
ne aflăm, ținând seama că cel târziu din decada a 
treia a acestei luni se poate trece din plin la 
însămânțarea grâului. Urgentarea apestei lucrări 
este cât se poate de presantă pentru toți proprietarii 
de pământ și cultivatorii de grâu, având în vedere 
prognoza dată de către meteorologi, care 
avertizează că la începutul lunii octombrie este 
posibil să apară înghețul la sol. De aceea, este 
foarte important să fie grăbită eliberarea terenului 
de culturile premergătoare pentru a realiza și o bună 
rotație a culturilor.

Contrar oricăror previziuni optimiste însă, până 
acum nu au fost arate nici 4.000 de ha pentru 
însământările de toamnă, ceea ce denotă că nici 
interesul producătorilor, date fiind și condițiile grele 
de valorificare a producției, nu se mai face simțit la 
cotele din alți ani.

în plus, colac peste pupăză, au mai intervenit și 
alte cauze ce frânează ritmul lucrărilor. între acestea, 
faptul ca' nu se mai distribuie motorină pe cupoanele

Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Dubla semnificație a
f

“Serbărilor naționale de la Țebea”
Interviu cu prof, loan Sicoe, consilier șef al Inspectoratului 

pentru Cultură al județului Hunedoara
■q

Țebea a intrat de multă vreme în 
conștiința românilor ca un sanctuar 
al istoriei naționale. Și tot de mult 
timp numele acestei inimi de foc a 
Țării moților este asociat lunii 
septembrie, căci în fiecare început 
de toamnă la Țebea sunt pomeniți 
eroii neamului, oamenii vin să vadă 
un superspectacol în aer liber.

- Au o semnificație aparte 
serbările de la Țebea din acest an?

- Da. Anul acesta se împlinesc 
150 de ani de la Revoluția din 1848

și 126 de ani de la moartea lui Avram lancu, data 
înmormântării sale - 13 septembrie - coincizând cu 
cea a zilei de duminică. Deci serbările de la Țebea 
au în această toamnă o dublă semnificație. Ea va fi 
evocată în cadrul simpozionului “150 de ani de la 
Revoluția Română din 1848", organizat sâmbătă la 
Casa de Cultură Brad. -Participanții la simpozion - 
istorici, cercetători și muzeografi din importante cen
tre universitare și de la renumite muzee din țară - vor 
vizita obiective istorice din Țara Zarandului.

- Care sunt organizatorii unei manifestări de o 
asemenea anvergură?

- Organizatorii “Serbărilor naționale de la Țebea" 
sunt: Ministerul Culturii, Prefectura, Consiliul 
Județean, Inspectoratul pentru Cultură și Centrul 
Creației Populare ale județului, Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane Deva, primăriile municipiului 
Brad și comunei Baia de Criș în colaborare cu 
Televiziunea Română București. Pentru aportul lor 
deosebit, așa cum s-a întâmplat de altfel în fiecare 
an, merită amintiți alături de organizatori și cei care 
ne-au sprijinit: Unitatea Militară Brad, Mina Țebea, 
Inspectoratul de Poliție, S.C. Condor S.A., Direcția 
Județeană de Drumuri, Romsilva și Ocolul Silvic Baia 
de Criș și Brad, RAGCL Brad, Impex Borza SRL, alte 
instituții și agenți economici din zonă și din județ.

Dorim ca serbările de la Țebea din acest an să 
reprezinte într-adevăr un moment de respect al 
memoriei eroilor neamului, de cinstire a marilor 
simboluri ale istoriei naționale.

A consemnat 
________Viorica ROMAN 

(Continuare în pag. 2)

- Ei, cum e căsătorit?
— Ca în copilărie! Fumez tot

pe ascuns...

ÎN ZIARUL DE AZI:
* Sport • Viața culturală 

• Programe săptămânale 
TV • Horoscop • Mică și 
mare publicitate

CU PRIVIRE LA 
PENSII

ȘI ASISTENTA 
SOCIALĂ

Intervenția dlui senatorr
Doru Gaița în Parlament

în prezenta interpelare mă adresez 
domnului ministru Alexandru Athanasiu, 
ministrul muncii și protecției sociale.

La întâlnirile și discuțiile avute la Biroul 
senatorial Hunedoara, în virtutea 
principiului democratic al reprezentării 
obținute în alegeri, s-au ridicat probleme 
deosebite din partea pensionarilor, 
cetățeni de prestigiu, ce au contribuit la 
formarea avuției naționale. Se consideră 
atitudinea Guvernului față de această 
categorie socială ca o totală 
desconsiderare a celor pe umerii cărora 
s-a clădit această țară.

în prezent situația pensionarilor 
devine tot mai dramatică, indexările 
pensiilor neacoperind creșterea 
prețurilor, puterea de cumpărare scade 
mereu. Mortalitatea crește alarmant în 
rândurile pensionarilor și din cauza 
prețurilor exorbitante la medicamente, 
precum și din cauza numărului total 
insuficient de bilete de tratament 
destinate acestora.

Solicităm de urgență rezolvarea 
următoarelor:

1. înaintarea la Parlament a Legii 
pensiilor pentru discutarea cu prioritate 
pentru aplicarea ei încă din trimestrul IV 
al acestui an, prin care să se impună 
recorelarea tuturor pensiilor de stat, 
indiferent de anul pensionării, după 
criteriul „pentru muncă, vechime și 
grupă de muncă egale, pensie egală”.

2. Nivelul pensiilor de stat minime să 
asigure un trai decent, conform 
Constituției României.

3. Sanatoriile de tratamente ale bolilor 
profesionale, cronice și cele specifice 
vârstei a treia să rămână în patrimoniul și 
administrația Ministerului Sănătății și

(Continuare în pag. 2)

Constructorii de pe Râu Mare 
și prânzul lor de toate zilele

în pofida faptului că s-au 
redus ca număr și s-au împrăș
tiat în mai multe puncte de lucru 
din județ și din țară, constructorii 
de la Sucursala Râu Mare - 
Retezat beneficiază de condiții 
corespunzătoare de locuit și de 
alimentație. în coloniile Brazi, 
Baraj, Râușor, Orlea, ca și în 
orașul Vulcan, ei trăiesc în 
apartamente, garsoniere, cămine 
cu tot confortul necesar, iar în 
noile organizări de șantier de la 
Brașov și Pitești au la dispoziție

module de cazare cu tot ceea 
ce trebuie: apă rece, apă caldă, 
căldură, grupuri sociale.

Peste tot, ei iau masa în 
cantine special amenajate, 
servesc hrană caldă, proas
pătă, bogată în calorii. “Avem în 
funcțiune opt cantine care 
asigură masa de prânz la peste 
500 de salariați ai Sucursalei, 
ne spunea deunăzi Mihai Stroe,

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

WEST BANK DEVA
acordă dobânzi atractive la depozitele 

în lei persoanelor fizice, după cum 
urmează:

X la 30 de zile - 40 % pe an
X la 90 de zile - 42% pe an

Informații suplimentare la telefoanele 
234480 și 234481.

k______ ______________________________ •

Simpozion. “REVOLUȚIA
ROMANĂ DIN 1848/49” 

(150 de ani)
Timp de două zile (sâmbătă, 12 

septembrie, și duminică, 13 
septembrie a.c.), la Casa de cultură 
din Brad se desfășoară lucrările 
simpozionului dedicat împlinirii a 150 
de ani de la Revoluția română din 
1848/49. La manifestare, participă 
cu comunicări cercetători din 
București, Buzău, Sibiu, Timișoara, 
Oradea, Arad, Brad, Brașov, Deva. 
Tot cu acest prilej, vor fi lansate 
volumele "Adunări de stări în țările

române. Congregațiile generale în 
Transilvania, voevodală” și 
"Avram lancu în tradiția românilori, 
apărute la Casa de editură și 
presă 'Tribuna” Sibiu și, respectiv, 
Editura de Vest Timișoara.

Astăzi, în deschiderea 
manifestării, participanții la 
simpozion întreprind o vizită de 
documentare "Pe urmele 
Revoluției de la 1848/49 în 
Zarand". (M.B.)
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Valea Jiului - sub 
spectrul crizei 

economice
(Urmare din pag. 1)

contractat în acest an 3,3 milioane de tone de 
cărbune din Valea Jiului. încasările R.A.H. sunt însă 
departe de nivelul minim necesar unei stabilități 
financiare a regiei. în luna iulie, RAH a încasat de la 
CONEL 10,1 miliarde de lei, în timp ce în august 
sumele încasate n-au depășit 6 miliarde. în prezent 
CONEL are de virat mineritului din Valea Jiului 168 
de miliarde de lei. Pentru recuperarea acestor bani, 
s-a spus, s-au făcut numeroase demersuri fără a 
se obține rezultate mulțumitoare.

în linia sa caracteristică, Miron Cozma a declarat 
că, dacă CONEL refuză să-și achite datoriile, minerii 
vor picheta depozitele de cărbune ale 
energeticienilor, interzicând consumul 
combustibilului. Sindicaliștii s-au plâns că, în afară 
de un singur program aplicat de Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale, nu s-a făcut nimic pentru 
integrarea minerilor disponibilizați. Au fost aduse 
acuzații Guvernului care a aprobat importul a 
500.000 de tone de cărbune. Sindicaliștii și-au 
exprimat neîncrederea față de posibilitatea R.A.H. 
de a plăti la timp salariile. Acest lucru ar însemna 
contractarea unui credit de 25 de miliarde de lei 
care, dată fiind situația financiară a regiei, nu va 
putea fi obținut de nicăieri. (H.M.)

CU PRIVIRE LA 
PENSII ȘI ASISTENȚA 

SOCIALĂ
(Urmare din pag. 1)

Ministerului Muncii și Protecției Sociale și o 
parte din acestea să fie destinate 
pensionarilor. La fel și o parte din casele 
de odihnă și tratament.

4. Acordarea în continuare a medica
mentelor compensate și a biletelor de 
tratament și odihnă în regim compensat.

Prin rezolvarea celor invocate, situația 
pensionarilor care în prezent au ajuns într- 
o stare de degradare fizică și morală 
alarmantă, se va îmbunătăți, iar traiul 
acestora va putea fi decent, așa cum de 

kfapt îl merită.

X

(Urmare din pag. 1)

administratorul cantinei, 
respectiv la Baraj, Brazi, Râușor, 
Orlea, Nucșoara, Vulcan, Brașov, 
Pitești. O masă pe zi, cu două 
feluri de mâncare caldă, costă 
numai 5000 de lei, diferența până 
la 8200 de lei fiind suportată de 
către Sucursală. Nu este ușor, 
însă ne străduim să le dăm hrană 
bună, diversificată și șbficientă.”

Cândva, pe Amenajarea hi
droenergetică Râu Mare-Retezat 
exista la dispoziția construc
torilor o gospodărie anexă 
puternică, de unde se asigurau la 
cantină bună parte din consumul 
de carne de porc, legume și 
zarzavaturi. “încercăm să ne

VINERI
11 septembrie

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 
Santa Barbara (s/r) 15.30 
Em. în Ib. germană 17.00 
Portret în oglindă 17.30 
Mapamond 18.00 Ani- 
maniacs (d.a); Casa plină (s, 
ep. 15) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 299) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 21.00 Consimțământul 
(thriller SUA ’92) 22.45 
Jurnalul de noapte 23.00 
Festivalul internațional „G. 
Enescu” 0.00 Vacanță în Ja
maica (dramă SUA 1997)

TVR 2
8.25 Lumină din lumină (r) 

9.00 Freud: în numele zeilor 
(s/r) 10.00 Dintre sute de

.catarge... (r) 11.00 Comorile

(Urmare din pag. 1) IN8AMANȚARILE DE TOAMNA
agricole a determinat slabele rezultate 
existente la arături. Să nu mai amintim 
că în această toamnă mai sunt de arat 
și alte peste 15.000 ha destinate 
însămănțărilor de primăvară.

în altă ordine de idei, mai este de 
menționat că nici până acum, deși 
Guvernul și Ministerul Agricuiturii au 
promis ferm, nu s-a stabilit modul de 
distribuire a semințelor subvenționate 
în proporție de 50 la sută. Cam așa se

întâmplă - cum afirma și dl Stoicovici, că 
în fiecare an se promit ajutoare pentru 
agricultură, dar practic ele se dau cu 
mare întârziere, când efectul lor este în 
mare parte anulat. Așa se face că unii 
cultivatori de grâu preferă să-și cumpere 
sămânța pe banii lor decât să aștepte 
până se trezesc guvernanții să le dea 
subvenția. Evident că rezultatele sunt 
net superioare - cum a dovedit-o 
practica - atunci când se folosește numai

sămânță de calitate, cu buletin de analiză 
și cu tratamentul făcut împotriva bolilor și 
dăunătorilor.

Datele prezentate denotă o situație 
îngrijorătoare privind pregătirea recoltei 
de grâu din anul 1999. Dacă acum nu se 
fac eforturile necesare de ordin financiar 
și material, există mari semne de întrebare 
în legătură cu asigurarea pâinii din 
producție proprie, importurile dovedindu- 
se a fi deosebit de păgubitoare.

Constructorii de pe Râu Mare
refacem anexa gospodărească, 
releva Mihai Stroe. Avem deja o 
mică fermă de porci, pe care o 
vom dezvolta, am cumpărat 
câteva terenuri pentru cultivarea 
de cartofi, legume etc., vom căuta 
să ne aprovizionăm mai mult din 
surse proprii. în colonia Baraj 
avem și un magazin pe lângă 
cantină "nde ducem pentru 
locuitorii de acolo diverse 
produse agroalimentare."

Administrația pregătește deja 
cămara de iarnă pentru cantine: 
cartofi (din producție proprie), 
varză, murături, compoturi, tot 
ceea ce este necesar. însă mare

lumii (do/r) 11.30 Timpul 
Europei (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r)
13.30 Tezaur folcloric (r)
14.30 TVR Cluj-Napoca 
15.10 Limbi străine pentru 
copii: italiană, engleză 15.35 
Viață de câine (d.a) 16.00 
Dragostea contează (s, ep. 
6) 16.50 Santa Barbara (s, 
ep. 641) 17.45 Atletism Cupa 
Mondială (d, Johannesburg) 
19.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 20.10 Natacha 
(s, ep. 33) 22.00 Time out 
(emisiune sportivă) 23.20 
Familia Borgia (s, ep. 6)

ANTENA!
10.00 Planeta vie (do) 

10.25 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 Sirenele (s, ep. 
4) 15.10 Descoperiri 16.05

Z X

Dubla semnificație a f

“Serbărilor naționale r

de la Tebea”r

(Urmare din pag. 1)

- Programul zilei de duminică include 
mai multe momente. Care sunt?

- Prima parte a manifestărilor are loc la 
Cimitirul din Țebea unde se depun coroane 
de flori la mormântul lui Avram lancu, se 
oficiază o slujbă de pomenire a eroilor 
neamului și se face o scurtă evocare 
istorică. Lumea se va deplasa apoi pe 
platoul Câmpul moților, în jurul scenei, 
pentru a urmări spectacolul. La susținerea 
lui își vor da concursul ansamblurile 
“Ciocârlia” București, “Getusa” și “Silvana" 
Deva, “Doina Crișului” Brad, orchestra 
“Rapsozii Zarandului” Arad, formațiile de 
călușeri Geoagiu, de dansuri pădurenești 
Bătrâna, tulnicăresele din Blăjeni și Bulzești, 
taraful din Vața de Jos și grupurile folclorice 
“Săpânțana" din Maramureș și unul de copii 
din județul Mureș. Vor prezenta 
microrecitaluri soliștii Ana Pacatiuș, Traian 
Jurchela, Mariana Deac, Daniela 
Condurache, Maria Dan, Florentina și Petre 
Giurgi, Nicolae Furdui lancu, Mariana 
Anghel, Anghelina Timiș, Lidia Benea, 
Steliana Sima, Veta Biriș, Geta Postolache, 
Nicolae Mureșan, Elena Evsei, Ciprian Ro
man, Aneta Stan, Drăgan Muntean, 
Gheorghe Turda, Viorica Brândușan, Ana 
Almășana și Mariana Morcan. Realizator al 
spectacolului maraton este dna Marioara 
Murărescu, redactor șef al redacției 
folclorice a TVR.

X_______________________ _______________________________________/

parte din produse le cumpără 
de pe piață, de la colaboratori 
vechi sau mai noi. Viața e 
scumpă, însă mâncarea 
oamenilor trebuie asigurată, și 
la prețuri suportabile, ni s-a mai 
spus. Am mai reținut că lumea 
e mulțumită, din acest punct de 
vedere, la Sucursala Râu Mare- 
Reiezat. însăși conducerea 
Sucursalei este preocupată în 
permanență de condițiile de 
muncă și de viață ale 
constructorilor, pentru a putea 
face față exigențelor pe care 
le impune azi activitatea lor.

Iluzii (s, ep. 42) 17.00 Legea 
lui Burke (s, ep. 3) 18.00 
Decepții (s, ep. 24) 19.30 

alias (s, ep. 86) 20.20 
Navarro (s, ep. 12) 22.00 
Hombres - Rășboiul sexelor 
(s, ep. 65) 22.45 Știri/Sport 
23.00 Cape Canaveral (s, ep. 
22) 0.00 Experimentul
Nightbreaker (f.a. SUA 1990)

PRO TV
9.10 Suflet de femeie (s/ 

r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 11.00 Beverly Hills (s/r) 
12.00 Melrose Place (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
întâlnire cu presa (r) 14.20 
Am întâlnit și români fericiți
(r) 15.00 Tânăr și neliniștit
(s) 16.00 Nano (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 
Urmărire generală 18.45 
Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Ultima 
frontieră (s, ep. 11) 21.30 
Băieți buni (f.p. SUA 1990) 
0.05 Știrile PRO TV

(Urmare din pag. 1)

Este evident pentru oricine 
cunoaște din interior situația de 
pe piața cărții și a presei scrise, 
puternic afectată de costurile 
mari de producție și editare și 
prețurile greu accesibile pentru 
tot mai mulți cititori, că prognoza 
realizării unor venituri de 100-150 
miliarde lei este absolut lipsită 
de realism: aplicarea TVA va mări 
prețurile de vânzare a cărților și 
presei, ceea ce va determina 
scăderea tirajelor și diminuarea 
drastică a numărului de 
cumpărători. Fiindcă, fapt evi
dent, cele 11 procente ale TVA 
se vor aplica la costurile și 
tarifele ce urmează să crească, 
la rându-le, ca efect al inflației, 
majorărilor de prețuri la energie 
electrică, termică, servicii și 
materii prime, majoritatea 
importante, și nu din vina 
editorilor de carte și presă.

Evaluarea consecințelor 
economice ale acestei măsuri 
poate avea “fața" pozitivă, deși, 
repetăm, pur ipotetică, a celor 
100-150 miliarde lei aduși în 
vistieria statului. Invităm însă 
factorii de decizie, atât politică 
cât și economică, să evalueze 
consecințele și în plan cultural 
și social ale aplicării TVA la cărți 
și ziare atât asupra societății, în 
general, cât și asupra editurilor

Hunedoara. Filiala Băncii Comerciale Române. 
Foto: Traian MÂNU

AGASA
7.00 Seriale (r) 9.00 D.a.

9.30 Marielena (s/r) 10.15 Te 
iubesc (s/r) 10.45 Din toată 
inima (s/r) 11.30 Dragoste și 
putere (s/r) 12.15 Miste
rioasa doamnă (s/r) 13.00 
Complot de familie (f/r) 15.00 
Marielena (s) 16.00 Te 
iubesc (s) 16.30 Din toată 
inima (s) 17.30 Uneori avem 
aripi (s) 18.30 Sărmana 
Maria (s) 19.30 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
169) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Tenis US 
Open (rez. zilei) 22.30 Cei 
care plătesc cu viața 
(f.România 1991)

PRIMA TV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 12.00 Pretu
tindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s)
17.15 1999 (s, ep. 29) 18.00 

de carte și presă, în special, 
grav afectate deja de masive 
reduceri de tiraje din cauză că 
prețurile de vânzare a cărților 
și publicațiilor sunt forțate de 
nivelul cheltuielilor de producție 
să depășească pragul 
posibilităților de cumpărare a 
lor de către cei cărora le sunt 
destinate.

Conștientă de efectele grave 
pe care aplicarea taxei pe 
valoarea adăugată la cărți și 
publicații le va avea atât asupra 
publicului cititor cât, mai ales, 
asupra ziariștilor, a tuturor celor 
ce își câștigă existența prin 
scris, Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România 
protestează împotriva acestei 
măsuri și cere Parlamentului 
României să o excludă dintre 
mijloacele prevăzute să 
redreseze bugetul de stat, 
având convingerea că Ministerul 
de Finanțe, printr-un minim efort 
de amplificare a preocupărilor 
pentru colectarea sau 
recuperarea datoriilor față de 
stat de la marii evazioniști, care 
se cunosc, poate compensa 
cele 100-150 miliarde lei 
preconizate a se realiza cu 
prețul îndepărtării populației din 
România de accesul la cultură 
și informație.

Călătorii în lumi paralele (sp 
19.00 Știri 20.00 Meșterul 
casei (s) 20.30 Atingerea 
îngerilor (s, ep. 38) 21.20 
Casă, dulce casă! (co. SUA 
1984) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-09.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tău!” 
(coproducție cu stațiile lo
cale) 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 17.30-
18.15 “Talk show” - reali
zator A. Bena 23.15-23.30 
Știrile PRO TV Deva (locale)

ANTENA 1-bEVA
10 00-10.1S Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05-
22.15 Știri locale (r)

Vineri, 11 septembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Vă așteaptă o zi bună, căci 
energia mentală de care dați 
dovadă vă ajută să rezolvați o 
mulțime din problemele pe care le 
aveți. Nu vă lăsați pradă 
comodității.

O TAUR 
(21.IV ■ 21.V)
Intuiția și imaginația se 

împletesc în mod fericit, astfel 
încât veți reuși să luați deciziile 
cele mai potrivite. N-ar fi exclus 
să primiți o sumă de bani care v- 
ar reechilibra bugetul.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)
Din punct de vedere 

sentimental s-ar părea că vi se 
pregătește o surpriză plăcută. 
Speculațiile și jocurile de noroc 
vă sunt astăzi avantajoase.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Activitățile intelectuale vă 
favorizează. Ați putea obține 
rezultate excepționale la un 
examen sau ați putea lua decizii 
în chestiunile importante care vă 
vor aduce și câștiguri bănești.

Z> LEU
(23.VII - 22.VIII)
Veți avea o întâlnire la nivel 

înalt în urma căreia veți obține 
nesperate avantaje. Ați putea 
pune la punct detaliile pentru o 
afacere pe care să o demarați 
curând.

O FECIOARĂ 
(23.VIII ■ 21.IX)

Partenerul de viață va primi 
bani de la o rudă apropiată. Ziua 
se anunță liniștită, fără 
evenimente deosebite, ceea ce 
vă va crea o dispoziție pentru 
lucru sau literatură.

Z> BALANȚĂ 
(22.IX - 22.k)
Dacă doriți să faceți o 

schimbare fundamentală în viața 
dv. este bine să știți că nu este 
momentul. Cel mai bine ar fi să 
rămâneți în stadiul de a face 
planuri.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI) 
Activitățile comerciale vă 

avantajează. Este o zi propice 
pentru a vă interesa de situația 
dv. contabilă. Veți primi un obiect 
de uz casnic de care aveați 
nevoie.

Z) SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Cineva din familie încearcă să- 
și impună punctul de vedere și 
asta vă scoate din sărite. Aveți 
de făcut multe drumuri pentru a 
rezolva o problemă de sănătate.

Z> CAPRICORN 
(21.XII - 19.1) 
Agenda dv. de lucru este 

foarte încărcată, dar energia vă 
permite să faceți față tuturor 
solicitărilor. Partenerul de viață 
vă cam simte lipsa, dar nu se 
plânge.

Z> VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
Suspiciunile pe care le aveți 

față de prieteni vor face ca 
relațiile cu aceștia să se 
deterioreze. Ar fi bine să evitați 
să spuneți tot ce gândiți până vă 
faceți ordine în gânduri.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)
Nu reușiți să faceți tot ce v-ați 

propus și acest lucru vă cam 
deranjează. Un ajutor neașteptat 
va veni în ultimul moment. Colegii 
vă vor face să vă simțiți mai 
încrezător.
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REDUCEREA CREDITELOR 
PENTRU LOCUINȚE»

MLPAT va diminua sumele acordate CEC pentru 
subvenționarea construcțiilor și achizițiilor de locuințe ca urmare 
a reducerii, la rectificarea bugetului de stat, a fondurilor alocate 
acestui minister.

Bugetul MLPAT a fost redus cu 110 miliarde lei, iar suma de 85 
de miliarde lei prevăzută inițial pentru subvenționarea a 5.000 de 
credite, va fi redusă cu 10 miliarde lei.

“Pînă la sfârșitul anului, doar 3.500 de cereri pentru locuințe 
vor fi soluționate. Vom da CEC-ului cu zece miliarde de lei mai 
puțin, dar în nici un caz nu se va sista acordarea creditelor cu 
dobândă subvenționată pentru locuințe”, a declarat agenției 
MEDIAFAX secretarul de stat la MLPAT, Laszlo Borbely.

Un procent de 70% din sumele acordate va fl destinat 
construcțiilor de locuințe, iar restul de 30% pentru cumpărare.

Secretarul de stat consideră că, în condițiile reducerii 
bugetului MLPAT, CEC ar trebui să diminueze plafonul pentru 
acordarea creditelor. “ E o variantă pe care CEC-ul trebuie să o ia 
în calcul, având în vedere situația bugetară a ministerului nostru”, 
a adăugat Borbely. Pe de altă parte, vicepreședintele CEC, 
Constantin Cioșcu, a declarat agenției MEDIAFAX că plafonul de 
creditare nu va fi redus. “Am făcut deja socotelile și nu voi re
duce acest plafon. Și așa am pierdut două luni ca să conving 
ministerul de necesitatea creditelor “, a precizat Cioșcu.

Vicepreședintele CEC afirmă că “MLPAT nu se poate amesteca 
Tn treburile noastre, deoarece noi decidem câte credite dăm”.

El susține că, până la sfârșitul anului, se vor acorda în jur de 
5.000 de credite, atât cât era prevăzut înaintea rectificării de 
buget.

Numărul cererilor pentru credite era, la 30 iunie, de 280.000, 
dintre care 22.000 pentru construcții de locuințe.

La cinstirea 
eroului aripilor 

românești
Se vor împlini la 12 septembrie 

85 de ani de când la Bănești lângă 
Cîmpina s-au frânt aripile 
pionierului aviației românești Aurel 
Vlaicu. Comemorarea a prilejuit 
Asociației instructorilor și piloților 
pla'noriști din România organizarea 
la Cîmpina a ediției jubiliare a întâlnirii 
anuale pentru cinstirea memoriei 
eroului aripilor românești. 
Evenimentul se va consuma în 
zilele de 12 și 13 septembrie, cu 
participarea a foarte multor 
personalități ale aviației românești. 
La manifestări au fost invitați și 
doi dintre concetățenii noștri: 
inginerul Vlaicu Popescu - nepot 
în linie directă al eroului de la Binținți 
și instructorul de zbor fără motor 
și fost pilot de aviație Nicolae lancu. 
Domnia sa a fost împuternicit de 
conducerea Muzeului civilizației 
dacice și romane cu transmiterea 
unui mesaj al acestei prestigioase 
instituții muzeale care admi
nistrează și Casa-muzeu “Aurel 
Vlaicu" din satul cu același 
rume/LC.)

Universitatea Remin Deva pregătită
pentru noul campionat

-------------------- ■ ■ • -----------

Datoriile R.A.LL. Hunedoara 
tind sâ se cronicizeze

Discuție cu dl. Aurel NOGHIȚĂ, director economic 
al RAIL Hunedoara

REP.: D-le director, care ar fi 
parametrii ce caracterizează re
gia din punctul de vedere al 
nivelului datoriilor?

A.N.: Principalii noștri furnizori 
sunt, după cum se știe, ROMGAZ, 
CONEL și Siderurgica S.A. Obligațiile 
noastre financiare neonorate sunt, 
în ordine, de 8,3 miliarde de lei la 
ROMGAZ, 4 miliarde de lei la 
Siderurgica S.A. și 3,5 miliarde de 
lei către CONEL.

REP.: în luna martie a fost 
încheiat un protocol între regia 
d-voastră și ROMGAZ, prin care 
R.A.I.L. se obliga, în vederea 
diminuării datoriei care la acea 
dată se ridica la cca. 12 miliarde 
de lei, la plata lunară a 1,3 miliarde 
de lei. Ați reușit să respectați acest 
protocol, dat fiind că nivelul 
datoriei către ROMGAZ se 
păstrează la cote ridicate?

A.N.: S-a reușit până în prezent

încadrarea în cele stipulate în pro
tocol. Trebuie să avem în vedere 
însă și consumurile curente de gaz 
metan care se ridică lunar la cca. 1 
miliard de lei. Deci doar ce trece de 
un miliard acționează în sensul 
diminuării datoriei acumulate în 
iarna trecută. Chiar la începutul 
săptămânii am decontat 500 de 
milioane de lei urmând ca diferența 
să fie plătită în a treia decadă a 
lunii. Problema e că nivelul 
încasărilor noastre este foarte 
redus. Cred că va fi și mai mic în 
perioada următoare, datorită 
cheltuielilor la care sunt obligați 
oamenii odată cu începerea școlii. 
De exemplu în luna august am 
facturat servicii în valoare de 1,42 
miliarde de lei, încasând doar 600 
de milioane, deci mai puțin de 
jumătate. Am fost obligați perma
nent să ne reducem cheltuielile fie 
prin disponibilizări de personal, fie

prin șuntări de la programul de 
reparații și întreținere pe care I- 
am elaborat. Creanțele noastre 
sunt de 26,6 miliarde de lei. în 
topul datornicilor se găsesc 
asociațiile de locatari, cu 14 
miliarde de lei, urmând instituțiile 
bugetare din sănătate, 
învățământ, administrație locală. 
Cu mari greutăți am reușit să nu 
angajăm datorii față de bugetul 
statului.

REP.: Cum apreciați posi
bilitatea ieșirii “cu fața curată” 
din iarna care vine, avăndu-se 
în vedere creșterea consu
murilor specifice și implicit a 
valorii serviciilor prestate?

A.N.: Situația este extrem de 
dificilă și, cum nu văd nici o portiță 
de scăpare din clinciul blocajului 
financiar, cred că vom fi martorii 
unei cronicizări a datoriilor R.A.I.L.

A. SĂLĂGEAN

La scurt timp după încheierea turneului de 
handbal feminin de la Deva, echipa 
Universitatea Remin Deva a intrat într-o 
perioadă de pregătire a primei etape de 
campionat. Primul meci al echipei devene se 
va desfășura la Craiova în data de 12 
septembrie a.c., unde Universitatea Remin 
Deva va întâlni echipa gazdă, DWAR Craiova. 
Jocul se va disputa pe teren în aer liber, un 
examen foarte greu pentru Remin, este de 
părere conducerea tehnică a echipei. Având 
în vedere acest meci, echipa Universitatea 
Remin a susținut trei jocuri de pregătire.

Jocul cu textila Sebeș, liga națională, s-a 
desfășurat în data de 4 septembrie a.c., la 
Sebeș. Tabela de marcaj la finalul jocului 
arăta 24-23 în favoarea Remin, condusă la 
pauză cu 9-11. în acest meci, accentul s-a pus 
îndeosebi pe jocul în apărare, precum și pe 
construirea fazelor atacului cu finalizare cât 
mai bună. Pentru aceasta s-a cerut 
jucătoarelor respectarea cu strictețe a 
sarcinilor de joc pe ambele compartimente.

în acest joc a fost folosit tot lotul de 
jucătoare. Marcatoarele celor 24 de goluri 
sunt: Lăcrămioara Alunge 5; Laura Crăciun 5; 
Melinda Toth 4; Simona Bozan 3; Violina 
Hențiu, Diana Pătru, Codruța Zavragiu, câte 
2; Georgeta Dascălu 1.

Pregătindu-se pentru meciul din prima 
etapă a Campionatului Universitatea Remin 
Deva a mai susținut două meciuri. Ambele s- 
au desfășurat în aer liber (pe teren de bitum 
asemănător celui de la Craiova) în orașul 
Victoria, devencele întâlnind echipa locală 
Viromet, din divizia A.

în primul joc s-a urmărit acomodarea 
jucătoarelor cu suprafața de teren, jocul în aer 
liber și firește pregătirea echipei pentru jocul 
susținut în prima etapă a campionatului. în 
primul meci, echipa Univ. Remin a jucat mai 
slab, oboseala acumulată datorită deplasării

în ziua jocului spunându-și cuvântul, dar și din 
unele motive organizatorice. La final de joc, 
scorul de 18-15 aduce victorie Universității 
Remin Deva, condusă la pauză cu 8-6. 
Realizatoarele celor 18 goluri sunt: Melinda 
Toth 5; Simona Bozan 4; Laura Crăciun, Laura 
Avram, Clara Ciucea, câte 2; Lăcrămioara 
Alunge, Violina Hențiu, câte 1.

în cel de-al doilea joc, desfășurat în 6 
septembrie a.c., echipa Remin se impune din 
primul minut al jocului, realizând în min. 16, 
8-3. în finalul reprizei întâi obține un rezultat 
de 12-4, ajungând la încheierea jocului la 
scorul de 25-11. Acest meci a fost abordat cu 
multă seriozitate, întregul lot de jucătoare 
înțelegând importanța pregătirii jocului de la 
Craiova, chiar dacă la acest meci 
conducătoarea de joc a echipei Remin, 
Codruța Zavragiu, nu a participat, având se 
susținut examene. Marcatoarele sunt: Melinda 
Toții 6; Simona Bozan 4; Laura Crăciun 4; 
Lăcrămioara Alunge, Oana Catargiu, câte 3; 
Georgeta Dascălu, Diana Pătru, câte 2; Clara 
Ciucea 1.

Dl prof. Ion Mătăsaru - director tehnic și dl 
prof. Marcel Șerban - antrenor, aflați la 
conducerea tehnică, s-au dovedit a fi mulțumiți 
de comportamentul jucătoarelor, de modul în 
care acestea au evoluat în cel de-al doilea joc 
cu echipa orașului Victoria, sperând în 
câștigarea jocului din prima etapă care de 
altfel este și obiectivul Universității Remin 
Deva.

Până la jocul din 12 sept, a.c., de la Craiova, 
echipa își continuă pregătirea, punând accent 
pe eliminarea carențelor constatate în ultimele 
jocuri de pregătire, dar și definitivarea 
sarcinilor atât generale cât și speciale pentru 
jocul cu DWAR Craiova, în care ținta 
Universității Remin Deva este una singură: 
victoria.

Cristina CÎNDA

Canotajul - un sport tot 
mai apreciat la Deva

Banița, un potențial 
centru agroturistic 

Dialog cu dl. loan Burlec, 
viceprimar al comunei Băița

Banița este o localitate “uitată de lume" pentru Valea Jiului. Un 
potențial turistic și economic se risipește pe zi ce trece, în pofida 
strădaniilor reînființatei Primării și a aleșilor locali. Cu ce probleme se 
confruntă oamenii locului? O întrebare la care ne-a răspuns dl loan 
Burlec, viceprimarul comunei..

- îmi permit să fiu mai optimist decât dumneavoastră. Banița are un 
potențial turistic și economic greu de egalat. Se văd primele semne. 
Investitori din Petroșani, și nu numai, vin la noi, construiesc. Banița are 
o suprafață de circa 8600-8700 hectare. Ponderea o dețin pădurile și 
fânețele. Mai puțin terenul arabil. Avem importante resurse în ceea ce 
privește agroturismul. Mă surprinde că “programele de dezvoltare" ne 
ocolesc. Poate și pentru că nu suntem cunoscuți.

Pentru agroturism trebuie create niște condiții. Oamenii încearcă 
să facă ceva. Prin eforturi proprii. Consiliul local și administrația publică 
sunt deschise oricărei inițiative. Când primești pe cineva, trebuie să îl 
primești decent. Să ai telecomunicații, drumuri, condiții pentru cazare și 
masă, un program turistic. Repet, potențial cât cuprinde, investiții -ba! 
Lipsă de bani. Nu ne permitem încă să primim turiști la standardul 
normal. Poate, într-o zi...

- Bănița ani in șir nu a avut administrație locală. Paradoxal! Ceea 
ce a grevat dezvoltarea comunei. O localitate de sine stătătoare, 
numărând trei sate și 11 cătune, trecută pe harta României, o cetate 
istorică, a fost lăsată de izbeliște 7-8 ani.

- Cu atât mai grea ne este misiunea. Trebuie să recâștigăm 
prestigiul administrației locale. Oamenii au acum încredere în noi, în 
consiliul local, în primar - dl. Nistor Costea - în aparatul primăriei și, fără 
falsă modestie, și în mine. Sunt probleme trecute. Oamenii sunt 
mulțumiți. Timp de 7-8 ani am aparținut de Petroșani și nimeni nu a 
investit un leu la noi. Acum sper ca Legea autonomiei locale să fie 
votată și promulgată cât mai curând - s-a schimbat situația. Nu am avut 
nici un reprezentant în C.L. Petroșani. Cine să ne susțină interesele? 
Acum avem consiliul nostru, primăria noastră. Rezultatele se văd.

- Le puteți enumera?
- S-au pietruit drumurile comunale care în 1996 arătau jalnic, 

Romtelecom-ul a promis ca în acest an și în 1999 să introducă noi 
posturi telefonice și să modernizeze telecomunicațiile în zonă - sunt 
câteva zeci de cereri pentru un post telefonic la domiciliu ș.a. De-abia 
după aceea vom discuta de agroturism. Fără drumuri și telecomunicații, 
efortul este zadarnic. Cu toate aceste greutăți nu dăm.înapoi. Bănița 
își va transforma numele în renume. Turistic vorbind.

A consemnat 
Horia MAR ALO IU

Știri din 
\Zaiea
Jiului

• în urma hotărârii Con
siliului local al orașului Aninoasa, 
a fost revocat din funcție 
managerul S.C. “Citadin” S.A. din 
localitate, dl Horia Petrovicescu, 
pentru neîndeplinirea clauzelor 
contractului managerial. Socie
tatea “Citadin” are ca obiect de 
activitate gospodărirea orașului și 
este în subordonare directă față 
de Consiliul local. Societatea 
înregistrează sute de milioane de 
lei pierderi în ultimii ani datorită 
facturilor neîncasate. S-a dispus 
control financiar de fond.

* între cei 8 vicepreședinți al 
Confederației Naționale a Aleșilor 
Locali, înființată în 26-27 august, 
urmare a Conferinței de la Constanța, 
se află și domnul Iile Botgros, 
primarul orașului Aninoasa. Domnia 
sa a fost susținut de reprezentanții 
județelor Arad, Caraș-Severin șl 
Hunedoara. La conferință au fost 
prezenți peste 50 de primari și 
consilieri din Județul nostru. 
Confederația își propune între altele 
să reprezinte interesele consiliilor lo
cale și administrației din teritoriu in 
fața organismelor centrale, să militeze 
pentru autonomie locală reală.

•Ministrul Justiției, dl Valeriu 
Stoica, a promis, cu ocazia vizitei 
în județul nostru, că dosarele celor 
condamnați după greva minerilor 
din august 1977 vor fi transferate 
din arhiva Tribunalului județean 
Hunedoara în arhiva Judecătoriei 
din Petroșani. Decizia a fost luată 
ca urmare a solicitării celor care 
au avut de suferit după mișcarea 
de protest de atunci de a-și 
consulta propriile dosare. (AI.H.)

Relatam intr-unui din 
numerele trecute despre 
fructuoasa activitate și 
performanțele demne de 
toată lauda ale sportivilor 
din canotaj de ia Clubul 
Sportiv Școlar Deva. Este 
unul dintre sporturile 
despre care presa scrie 
mai rar, doar ia încheierea 
marilor competiții și de 
unde numeroși canotori se 
întorc cu titluri și medalii 
strălucitoare.

Ar fi multe de spus 
despre modul în care se 
selecteză acești minunați 
tineri din școlile și liceele 
din Deva, cu o bună 
conduită, dispuși să 
renunțe o perioadă de 
timp la unele distracții, 
capabili să participe ia 
antrenamentele specifice 
și văslitul 7 ore pe zi. 
Departe de iureșul și 
atmosfera stadioanelor, a 
terenurilor de joc și a 
sălilor, cei care practică 
canotajul se pregătesc cu 
conștiinciozitate departe 
de privirile oamenilor, dar 
convinși de utilitatea 
antrenamentelor pe dru
mul obținerii marilor 
performanțe. Dintre cei 20 
de sportivi ce se 
pregătesc la Deva sub 
îndrumarea antrenorului 
Florin Lupu, pe Gabriel 
lancu, Adrian Vințan și 
Ovidiu Bernaschi, repor
terul nostru i-a surprins 
“navigând"pe Mureș.

Sabin CERBU
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Vaccinarea
împotriva 

rujeolei

RATA INFLAȚIEI A 
SCĂZUT

Peste 60.000 de copii și adolescenți 
din județul Hunedoara vor fi vaccinați 
împotriva rujeolei și rubeolei. Campania de 
vaccinare antirujeolică și antirubeolică 
declanșată de Inspectoratul de Sănătate 
Publică Hunedoara se va desfășura în 
perioada 15 octombrie-15 decembrie.

Șeful Inspectoratului de Sănătate 
Publică Hunedoara, Otilia Sfetcu, declară 
că, în acest an, copiii între un an și șapte 
ani vor fi vaccinați de două ori împotriva 
rujeolei în urma creșterii numărului de 
bolnavi și de decese înregistrat în ultimii 
ani. Otilia Sfetcu a mai precizat că, pe 
perioada campaniei, ISP Hunedoara in
tenționează vaccinarea antirubeolică a 
adolescentelor între 15-18 ani pentru a fi 
protejate de această boală pe perioada 
fertilității.

Specialiștii estimează că o nouă epi
demie de rujeolă și rubeolă se va de
clanșa, în România, în anul 2002, iar pentru 
prevenirea acesteia Ministerul Sănătății a 
lansat un amplu program de vaccinare 
împotriva celor două boli contagioase.

Cele mai multe cazuri de rujeolă și 
rubeolă din județul Hunedoara au fost 
înregistrate în anul 1993, când peste 800 
de persoane au fost afectate de cele 
două boli. în anul 1998, medicii hunedoreni 
au înregistrat peste 200 de bolnavi, iar 
specialiștii estimează că numărul ca
rurilor va crește în anotimpul rece. A

Rata inflației în luna august a fost de 0,6%, fiind cel mai mic 
nivel din ultimii opt ani. La mărfurile nealimentare prețurile au 
crescut cu 1,9%, în timp ce la mărfurile alimentare a fost 
consemnată o scădere de 1%. Tarifele la servicii s-au majorat 
cu 1,9%, se arată într-un comunicat transmis agenției 
MEDIAFAX de către Comisia Națională pentru Statistică (CNS).

în cadrul categoriei mărfuri nealimentare, prețurile la tutun și 
țigări, energie electrică, gaze și energie termică s-au menținut la 
nivelul lunii anterioare. Creșteri de prețuri au fost consemnate la 
mașini de aragaz, butelii - cu 3,8%, cărți, ziare, reviste - cu 
3,3%, săpun de rufe - 3,1%, confecții - 2,8%, încălțăminte din 
piele - 2,7%, autoturisme, motociclete, motorete și piese de 
schimb auto - 2,7%, articole de igienă, cosmetice și medica
mente - 2%.

La mărfurile alimentare, prețurile au scăzut la cartofi, 
legume și conserve de legume, fructe și conserve de fructe, 
margarină, lapte și brânză de vacă. La produsele de morărit și 
panificație, carne, preparate și conserve de carne, zahăr, 
prețurile s-au menținut relativ la nivelul lunii anterioare. Cea mai 
mare creștere de prețuri pe ansamblul grupei a fost con
semnată la țuică și rachiuri - cu 7,3%, urmată de vin - cu 6% și 
bere - cu 4,9%. La ouă, prețurile au crescut cu 2,9%, iar la 
brânză de oaie -cu 3,6%.

Tarifele practicate la serviciile de îngrijire medicală, precum 
și cele de transport aerian s-au majorat cu câte 6,7%, chirie - 
5,2%, cele pentru cinematografe, teatre, muzee - cu 3,6%, apă, 
canal, salubritate - 3,1%, igienă și cosmetică - 2,3%. tarifele la 
transportul pe calea ferată au rămas nemodificate, iar cele 
valabile pentru transportul rutier au crescut cu 0,5%. De 
asemenea, nu au fost consemnate modificări de tarife la poștă, 
telefon, telegraf și radio.

Față de luna decembrie 1997, inflația a fost de 26,5%, iar în 
raport cu luna august 1997, de 51,7%. Rata medie lunară a 
inflației în perioada ianuarie - august 1998 a fost de 3%.

Rata inflației în luna iulie a fost de 1,3%.

RAPORT DE TRANZACȚIONARE DIN DATA DE 09.09.1998 PENTRU 
SOCIETĂȚI COMERCIALE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
SIMBOL SOOETAU PRETMIN.

7750 lei/acț
PREȚ MAT. 

7750 lei/acț
PREȚ MEDIU
7750 lei/acț

VARIAȚIE

1CPL CARMETAPLAST

CON CONDOR DEVA 0 0 0 0

PIAȚA EXTRABURSIERĂ RASDAQ
SIMBOL SOCIETATE PREȚMIN. PREȚMAX. PRETMEUIU VARIAȚIE %

AUE ALIMENTARA DEVA 2300 lei/act. 2300 lei/acț. 2300 lei/acț. -3,77
CSIA CASIALDEVA 720 lei/acț- 800 lei/acț. 761,24 lei/act -1,48
CMNG COMIN PETROȘANI 1300 lei/acț 1650 lei/acț 1535,63 lei/act +13,75
HABE HABER HAȚEG 170 lei/acț 175 lei/acț 170,40 lei/acț -1,23
MARN MARMOSIM 1800 lei/acț. 1900 lei/acț. 1864,43 lei/acț +3,58
PANC PANICORHD. 330 lei/act. 330 lei/act. 330 lei/act +17,86
SIDG SIDERURGICA 2550 lei/acț. 2550 lei/acț. 2550 lei/act 0
ULPI ULPIADEVA 900 lei/act. 910 lei/acț. 900,55 lei/acț -1,04

V(DE VINALCOOL DEVA 110 lei/acț 110 lei/acț 110 lei/acț 0

SVM Active Internațional 
Agent de valori mobiliare 

Marcela LOVIȘTE
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loan STĂN/LĂ,
director

vutca '"‘ptpp"
Timișoara, str. Preyer, nr.40, tel: 056/156260
Specializată în confecționarea de vestimentație 

școlară (pentru ciclul primar, gimnazial și licee), a 
deschis raion pentru vânzarea acesteia la 
magazinul "Șapte pitici" din b-dul Dacia, 
municipiul Hunedoara.

S.C. VERONICA - IMPEX SRL SERES
Importator direct

Vindem îmbrăcăminte second

J

hand, de sezon, calitate deosebită.
Relații: Sebeș - Aibă, b-dui Lucian Biaga, nr. 11, tel: 

058/731636; 094/661972.<___________ —____________ >

Congresul Profesiunii Contabile 
din România

în perioada 20-21 septem
brie 1998 vor avea loc la Sibiu, 
în sala Casei de Cultură a sin
dicatelor, lucrările Congresului 
Profesiunii Contabile din Ro
mânia, organizat sub egida 
Corpului Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din Ro
mânia (C.E.C.C.A.R.), al X-lea de 
la înființarea acestui organism, 
în anul 1921.

La acest eveniment, cu o 
mare rezonanță națională și in
ternațională, vor fi prezenți cir
ca 600 de experți contabili și 
contabili autorizați din toate cele 
41 de filiale județene ale 
CECCAR, circa 150 de invitați 
străini, reprezentanți ai pro
fesiei contabile din peste 30 de 
țări de pe trei continente: 
Europa, Asia și America, pre
cum și delegați ai forurilor inter
naționale de prestigiu - IFAC 
(Federația Internațională a 
Contabililor) și FEE (Federația 
Experților Contabili Europeni), 
organizații în care CECCAR 
este integrat ca membru cu 
drepturi depline.

Participă, de asemenea, 
companiile străine de con
sultanță, prin societățile de ex
pertiză contabilă care acti
vează în țara noastră, repre-

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

zentanți ai administrației publice 
centrale și locale și ai mass
media.

Tema Congresului este Pro
fesiunea Contabilă din România și 
Interesul Public.

Deviza Congresului este In
dependență, Competență, Res
ponsabilitate.

Scopul acestei ample mani
festări este crearea unui cadru 
adecvat pentru analizarea sta

Comunicat de presă

Vor fi dezbătute subiecte ca:
• Profesia contabilă și 

economia inflaționistă;
• Profesia contabilă în se

colul XXI;
• Național și internațional 

în contabilitate;
• Profesionistul contabil în 

contextul acreditării și recunoaș
terii internaționale;

• Interesul public și tran
ziția către o economie de piață;

• Alternativă a profesiei 
privind dezvoltarea și perfec
ționarea sistemului contabil din 
România;

• Independență și obiec
tivitate în profesia contabilă;

• Miza unui cod etic inter
național; interesul general și con
textul cultural;

• Fiscalitatea și profesia 
contabilă în România;

• Lumea afacerilor - con
tabilitate și audit etc.

diului dezvoltării profesiei, pentru o 
mai bună înțelegere a modului de 
organizare și exercitare a profesiei 
libere de expert contabil și contabil 
autorizat, a locului și rolului acestei 
profesii în spațiul socio-economic 
al țării noastre, a misiunii Corpului 
Experților Contabili și Contabililor 
Autorizați în cadrul societății civile, 
în actuala etapă de tranziție către 
economia de piață.

Concomitent cu deschiderea 
lucrărilor celui de-al X-lea Con
gres, mai precis în data de 19 
septembrie 1998, la inițiativa 
CECCAR, Sibiul va găzdui și prima 
Conferință Regională a Profe
siunii Contabile din Zona Bal
canică și Riverană Mării Negre.

Reuniunea are ca scop dez
voltarea profesiunii contabile în 
zona sus amintită prin înființarea 
unei Federații regionale a con
tabililor, care să aibă ca obiective

principale următoarele:
• să promoveze coope

rarea între organizațiile profe
sionale contabile din regiunea 
balcanică și riverană Mării Ne
gre în legătură cu problemele 
de interes comun, atât din sec
torul public, cât și în cel privat;

• să reprezinte, pe plan 
internațional, profesia contabilă 
din regiune;

• să ofere asistență teh
nică profesională membrilor ei și 
să coordoneze orice asistență 
tehnică pentru aceștia;

• să-i sprijine pe membrii 
individuali în direcția îmbună
tățirii standardelor profesionale 
și a controalelor de calitate în 
fiecare dintre țările membre;

• să organizeze periodic 
congrese și seminarii pentru a 
facilita discuțiile și schimburile 
de idei privind profesia și pen
tru a-i informa pe membrii pro
fesiei balcanice asupra evolu
țiilor internaționale.

Până în prezent, la 
această Conferință regională 
și-au anunțat participarea 
delegații ale asociaților profe
sionale din : Rusia, Serbia, 
Muntenegru, Grecia, Albania, 
Ucraina, Republica Moldova, 
Turcia și Macedonia.

j Școala Sanitară Postliceală "Carol Davila" j
I Filiala Orăștie I
I Face înscrieri pentru anul școlar 1998-1999 la specialitățile: I

□ asistent generalist;
□ asistent farmacie.

înscrierile se fac în perioada 14.09.98 - 25.09.98, | 
_ orele 17-19, la secretariatul școlii din cadrul Spitalului vechi . 
' Orăstie.

;y
MMMMMMM—M

Direcția Generală a Finanțelor Publice 
și Controlului Financiar de Stat 

Hunedoara-Deva
Organizează licitație publică:

1. Obiectivul licitației: Proiectare sediu Administrația Financiară a 
municipiului Brad

2. Persoana juridică achizitoare: Direcția generală a finanțelor publice 
și controlului financiar de stat Hunedoara-Deva, tel: 054/216364

3. Sursa de finanțare: Bugetul de stat
4. Termenul limită de depunere a documentației ofertei: 9 octombrie 

1998, ora 12, la sediul DGFPCFS Deva.
5. Deschiderea licitației publice: 12 octombrie a.c., ora 11,00, la 

sediul Administrației Financiare Brad
6. Documentele licitației se pot obține de la sediul Administrației

Financiare Brad, începând cu data de II septembrie a.c.

Inspecția în construcții
Anunță susținerea examenului de atestare a 

diriginților de șantier, personalului de laborator, 
controlorilor CTC și a responsabililor cu urmărirea 
comportării în timp a construcțiilor în data de 20 
octombrie 1998, ora 16, la sediul S.C. CONDOR 
S.A. Deva.

Depunerea dosarelor se va face până la data 
de 15 octombrie 1998, la sediul IJCLPUAT 
Hunedoara, str. Avram lancu, bl.H3, Deva.

>______ _ ... ________ - .......... - . v

Banca Română pentru 
Dezvoltare

Organizează licitație pentru vânzarea 
următoarelor mijloace fixe:

O Dacia 1310, preț de pornire: 13.000.000 lei;
O Autoutilitară TV, preț de pornire: 

13.600.000 lei.
Licitația are loc la sediul băncii din Deva, 

Piața'Operei, nr.7, în data de 14.09-1998.
în caz de neadjudecare licitația se reia în 

ziua de 16.09.1998.
Informații la tel: 211192 sau la sediul 

băncii.
x-. . . . . . . . . . . .- -U

Școala Sanitară Postliceală "Carol Davila" București - 
Filiala Călan, str. Independenței, nr.10, la Casa de Cultură 

face înscrieri pentru anul școlar 1998-1999 începând cu data de 
l.sept. 1998, pentru următoarele specialități: • asistent generalist

• asistent social • asistent laborator • asistent igienă și 
sănătate publică. Informații suplimentare la telefon 730668 sau 730601.

Cooperativa de Consum 
Orăștie

CU SEDIUL ÎN ORĂȘTIE, STR. N. BĂLCESCU, NR.8
Scoate la licitație prin închiriere spații 

comerciale pentru activități comerciale, alimentație 
publică, birouri de firmă, spații de depozitare.

Licitația va avea loc in data de 28 septembrie 
1998, ora IO, la sediul unității.

în caz de neadjudecare se repetă licitația in 
fiecare zi de miercuri, ora IO.

Informații suplimentare la tel: 242393 și 242716.
---------- ----- .-----

[ în vederea înființării, întreținerii și dezvoltării culturilor proprii de plante I

FARES ORĂȘTIE
Angajează in condiții avantajoase:

> INGINER sau TEHNICIAN AGRONOM;
> ECONOMIST-CONTABIL pentru compartimentul 

Marketing.
Relații la tel: 247570. 241941 sau la sediul firmei din 

str. Plantelor, nr.50.
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Din nou avem acces spre una 

dintre cele mai interesante perso
nalități ale spiritualității românești 
de după al doilea război, prin inter
mediul acestui volumaș tipărit de 
Editura Biblioteca Apostrof. Nu 
chiar într-o nouă ipostază, regăsim 
un N. Steinhardt oarecum mai dife
rit de cum îl știusem din alte scrieri. 
Motivul este, desigur, nu unul lipsit 
de importanță: aceste eseuri - căci 
despre respectivul gen de crea
ție este vorba -, pare-se că îl 
reprezintă pe autorul lor cu mult 
mai fidel ca structură ideatică și 
de construcție literară decât mul
te alte scrieri ale sale. La aceas
ta contribuie, cred că în primul 
rând, eseul cu care se deschide 
volumul, intitulat: Secretul “Scri
sorii pierdute” și publicat pri
ma oară la Paris în anul 1975, 
semnat fiind cu pseudonimul Ni- 
colae Niculescu, pentru a nu fi 
reperat de autoritățile comuniste 
române din acea vreme. “Car
tea împărtășirii", âdiție gândită 
și alcătuită de Ion Vartic, după 
cum ni se precizează pe pagina 
de gardă, nu are deloc, îmi pare 
mie, tenta pe care o anunță îngri
jitorul ediției care spune: “Volumul 
de față conține șase texte consi
derate de editor ca fundamen

tale pentru revelarea viziunii reli

LUCIA APOLZAN

Drumuri, 
încercări, 

împliniri

O
I DII IHA FCMMIll 1(11.1 UK Al.E ROMÂNI;

Pentru foarte mulți cititori din 
județul nostru Lucia Apolzan 
este un nume cunoscut după 
cum cunoscută e și cea care-l 
poartă. în volumul de memorii 
"Drumuri, încercări, împliniri", apă
rut recent în colecția "Biblioteca 
memoriei" la Editura Fundației 
Culturaie Române, se regăsesc 
locuri din județul nostru cercetate 
de dna Lucia Apolzan, oameni cu 
care a colaborat sau pe care i-a 
întâlnit în peregrinările sale.

Cartea, dedicată amintirii 
"profesorilor Romulus Vuia și 
Dimitrie Guști, sub îndrumarea 
cărora mi-am transformat nă
zuințele în împliniri", adună "din 
fragmente, o întreagă biografie 
existențială și spirituală ce se 
întinde pe mai multe decenii... 
legată de locurile unde m-au 
chemat preocupările, activitatea 
științifică sau pur și simplu anii 
de muncă pentru stricta supra
viețuire" - cum mărturisește au
toarea în Cuvânt înainte.

gioase a lui N. Steinhardt (...)" 
(p.5). Evident că nu este valabilă 
nici extrema cealaltă, a laicității; 
mai degrabă și mai corect este să 
optăm pentru un compromis ca 
punct de plecare în prezentarea 
noastră. De altfel, singur cititorul 
va hotărî în ultimă instanță... însă 
nu acesta este lucrul cel mai im

N . Steinhardt: CARTEA ÎMPĂRTĂȘIRII 

Editura Biblioteca "Apostrof"

portant, ci, eventual, doar unul 
dintre cele mai importante ale 
discuției; pentru că, ar fi nedrept 
ca, dovedind o oarecare super
ficialitate, să expediem o suită de 
eseuri spre o zonă în care “trans
plantul” acesta ar eșua. înseși 
titlurile celorlalte eseuri ne vin în 
sprijin: Călătorului îi șade bine 
cu drumul, Despre singură
tatea lui Noica, Falsul idea
lism (I și II), poate doar ultimul 
text corespunde ideii enunțate mai 
sus: Nunta de la Cana Galileii.

- .......

Memoriile unei femei deosebite
"Drumuri, încercări, împliniri" 

închide între coperțile sale memo
riile unei femei deosebite care a 
desfășurat "o activitate remar
cabilă de etnograf în primul rând, 
dar și de sociolog și statistician", 
cum apreciază Valeriu Cristea. 
Dovedind o dragoste și un res
pect deosebit pentru satul româ
nesc dna Lucia Apolzan a cer
cetat așezările risipite din Munții 
Apuseni, Almajului, Mehedințului și 
Orăștiei, roadele muncii sale con- 
cretizându-se în volume, studii și 

Oameni și locuri hunedorene în cartea 
Luciei Apolzan "Drumuri, încercări, împliniri"

comunicării științifice. Cartea de 
memorii este structurată în patru 
capitole: "Măreția muntelui" (în 
care evocă mai ales anii în care a 
studiat Munții Apusehi și apoi re
fugiul la București din cauza răz
boiului); "în flăcările Capitalei" 
(reproduce perioada cea mai întu
necată a existenței sale); "Pe ne
sfârșite cărări" (peregrinările din 
zona Porților de Fier și de pe Plat
forma Luncanilor) și "împliniri" (ca
re vorbește despre bucuriile date 
de faptul că și-a putut concretiza 
vasta cercetare, că i s-au re
cunoscut meritele și talentul).

Celor care-și închipuie că iau 
cartea și pot citi din ea... pe sărite 
trebuie să li se spună că n-au nici 
o șansă. Cartea se cere citită 
integral, te cucerește și te ține 
captiv până o'citești de la,un capăt 
la altul. Farmecul ei rezidă poate 

Subintitulat "încercare asupra 
unei interpretări raționale a operei 
lui I. L. Caragiale", eseul Secretul 
"Scrisorii pierdute” este cel care 
dă măsura conținutului cărții. Să 
nu vorbim despre un "stil Stein
hardt” în interpretarea operei ca- 
ragialiene, dar nici nu putem trece 
cu vederea ceea ce am putea 

numi, pe drept cuvânt, particu
laritatea interpretării: "Rămâne de 
văzut, spune autorul, dacă împă
carea de la sfârșitul "Scrisorii” și 
“Telegramelor" e dictată numai și 
numai din interes. Nu cumva intră 
aici și ipocrizie, dar nu în sensul 
grav al cuvântului, ci în sensul lui 
La Rochefoucauld și în măsura în 
care ipocrizia este mesajul pe ca
re viciul îl aduce virtuții? Și, dacă- 
i așa, nu rezultă din nou că avem 
de a face cu un machiavelism re
lativ, care, desigur, nu desființează 

în faptul că pasajele în care cer
cetătoarea descrie unele lucruri 
cu exactitatea omului de știință 
alternează cu altele de adevărată 
poezie, fie ea sub forma versu
rilor, fie ca proză poetică. După 
cum te fascinează pur și simplu 
personalitatea autoarei, o femeie 
pe care doctoratul n-a împiedicat- 
o să primească și ospitalitatea 
țiganilor, să lege prietenii sincere 
și trainice cu oameni simpli. Citind 
cartea descoperi că femeia care 
a știut să potolească cu vorba 

câini răi, n-a fost mușcată de 
șerpi sau atacată de lupii flămânzi 
pe lângă care a trecut, care a 
scăpat fără probleme din devas
tatorul cutremur, a fost doborâtă 
de oameni. De fapt de unii dintre 
ei. Și, culmea, de cei cu care cre
dea, când s-a înscris la comuniști, 
că are același ideal - o viață mai 
bună. Ca mulți alți intelectuali de 
marcă a căzut victimă nebuniei 
anilor 50 și a fost obligată să 
muncească într-o fabrică în cali
tate de muncitoare. Lunga conva
lescență în urma unei fracturi și 
mizeria în care a trăit păreau că 
au încovoiat-o pe dârza peregri
nă. Din fericire și în acele vremuri 
au mai existat oameni adevărați și 
netemători care i-au întins o mână. 
Și dna Lucia Apolzan și-a putut 
relua activitatea atât de dragă ei - 
cercetarea satelor de munte, con

păcătoșeniile și nici nu aduce un 
suflu înnoitor, dar nu face viața 
un iad.” (p. 29). Un aspect al cre
ației din celebra operă a lui Cara
giale asupra căruia teoria și criti
ca literară s-a oprit puțin sau 
deloc. Dar interesant, extrem de 
interesant mi se pare a fi comen
tariul steinhardtian la bine cu
noscutul moment biblic - punct de 
plecare în suita de minuni să
vârșite de Hristos - Nunta de la 
Cana Galileii. Aici "Hristos ni se 
dezvăluie Domn al belșugului, ve
seliei și plinătății, iar creștinismul 
ca într-un totul diferit de Un soi de 
puritanism posac și mohorât, a- 
mator și slăvitor de lipsuri, săr- 
manie, puținătate, intransigență și 
acreală, vetre stinse și fețe as
pre" (p. 117). Cartea este intere
santă, spuneam, mai ales datorită 
noutății considerațiilor, altfel de
cât în volumul "Jurnalul fericirii". 
Meritul lui Ion Vartic este incon
testabil în ceea ce privește alcă
tuirea cărții, punând în circulație 
aceste texte - eseuri pentru citi
torul de azi, poate mai puțin fami
liarizat cu opera acestui "repre
zentant aparte al existențialismului 
creștin, înrudit, îrttr-un sens, cu 
Berdiaev, Gabriel Marcel și Peter 
Wust.” (p.5).

Dumitru HURUBĂ

tinuată până la o vârstă 
înaintată.

îqcă din primul capitol men
ționează că datorită costumului 
de pădureancă, primit de la Si- 
meria și purtat la o expoziție, a 
fost remarcată de rege. Dar 
despre legăturile cu locuri și cu 
oameni din județul nostru vor
bește mult în ultimele două ca
pitole. Aici își pot găsi numele și 
chiar schițate portretele leronim 
Grecu din Boșorod, locuitori din 
satele de pe Platforma Lunca
nilor, din împrejurimile cetăților 
dacice din Munții Orăștiei, artistul 
plastic Nicolae Adam din 
Orăștie, mulți muzeografi ai insti
tuției devene cu care a avut o 
fructuoasă colaborare, alte per
sonalități aflate,pe atunci la 
cârma județului.

Multe din "împlinirile" autoa
rei sunt legate de județul nostru. 
La âbălași bâpitol ăl realizărilor 
ar trebui adăugat și faptul că 
volumul de memorii a putut fi 
tipărit pentru că s-a găsit o altă 
femeie deosebită, dna Teodora 
Crișan, directoarea BCR Deva, 
care a sponsorizat editarea sa. 
Cartea îi bucură deopotrivă pe 
oamenii care se regăsesc în ea 
împreună cu locurile lor de baș
tină și pe autoare. Ajunsă la o 
vârstă venerabilă și cufundată 
într-o totală beznă prin pierde
rea vederii, bucuria că poate 
dărui în sfârșit această carte 
celor pe care i-a cunoscut și 
iubit îi luminează sufletul.

Viorica ROMAN

Ionel AMĂRiUȚEi

Ninge cu fluturi 
pe mireasma zilelor de vară, 
clepsidra anotimpului 
și-a risipit orele pe marile câmpii 
acolo unde greierii 
învață macii cum să înflorească, 
pe memoria noastră s-au depus aluviuni 
din basmele lui Hans Christian Andersen 
pentru că timpul e o utopie 
închisă în sine, 
într-o singură iluzie 
se petrec tot atâtea erezii 
câte se vor fi întâmplat 
într-o întreagă eră geologică, 
la Elsinor, umbra lui Hamlet 
se joacă șăgalnic cu verbul "a fi", 
alergând inocent după fluturi.

Canava, eraum 
arbore

Cândva, eram arbore... 
îți amintești?
Tu... Tu erai pământul 
care mă zămislise.
Din țărâna ta
s-a născut poezia aspră 
a acestei frunze 
care se pregătește să cadă.

William Blake (1757-1827), 
precursor al mișcării romantice, 
a fost poet și pictor. Și-a câș
tigat existența gravând și chiar 
propriile lui cărți nu au fost tipă
rite ci gravate.

Figură ciudată a epocii sale, 
el este singurul romantic care 
dezaprobă ideile iluministe. "Nu 
există Religie Naturală. Singurul 
Adevăr este Evanghelia!" pro
clamă el. Ambiția lui era "să con
struiască Ierusalimul în frumoa
sa țară engleză". Dar în univer
salitate a intrat mai ales datorită 
poemului său "Tiger, Tiger" ("Ti
gru, Tigru"). Cu toate ideile sale 
pioase, William Blake nu a fost 
un om respectabil. Se poves
tește că, plimbându-se cu un 
prieten pe stradă, își scoate pă
lăria și salută. "Pe cine ai salu- 
tat?"întreabă prietenul său, căci, 
la acea pră, strada era pustie. 
"Pe Sf.Apostol Pavel" a răspuns 
Blake. în ultima perioadă a vieții 
poetul compune celebrele sale 
"Scrieri profetice", puțin apre

Nocturna

E târziu.
Peste trupul meu ostenit 
cad tăcute 
ninsori de frunze, 
acoperindu-mă.
Somnul va fi 
o zbatere de aripi 
fără zbor.
Elena MONDA-LiUBKA

ciate de contemporani, dar con
siderate extrem de importante în 
perioada actuală.

Ca pictor, Blake are doar vi
ziuni stranii. Așa-zisa pictură S-F 
este o dulce copilărie pe lângă 
imaginile grotești, aproape de 
coșmar ale artistului.

Acest William Blake, săracu', 
nu a fost o figură prea prezen
tabilă. Autointitulat "Profet" a fost 
deseori luat peste picior de cei 
din jurul lui. Este regretabil, într- 
adevăr, că artiștii nu-și creează 
opera în orele libere de la ser
viciu. Cu toate acestea, în orice 
Istorie Universală a Artelor Plas
tice, veți găsi câteva tablouri 
sau gravuri ale sale și în orice 
antologie de poezie engleză, 20- 
30 de poeme.

în limba română au apărut 
puține tălmăciri, în special dato
rită dificultăților de traducere. Cu 
toate acestea, ele există, mai 
ales în antologii. Biblioteca pu
blică vă așteaptă...

Ciprian NICKEL

 s 
i In numele acestui adevăr | 

* în numele acestui adevăr I
I Ce-i ca un tril într-o amiază lină |

Ridică-ți mâna albă către păr
Sub o perdea curată de lumină

Și-n ochii tăi din noapte zămisliți , 
Să iasă luna tainic către mare
Când păsări albe dorm pe mal cuminți 
Visând că au fărâma lor de soare

Atunci și eu din toate câte sunt
Cu inima străină de-mpietrire
Să jur pe cer și mare rând pe rând 
Legat să fiu pe veci de fericire

’ Să jur pe steaua care m-a condus 1
' Pe alba ei sclipire opalină '
■ Că tu-mi vei fi de toate mai presus j

Viața mea cu trupul de lumină. .
David RUSU 

______________________________________ y

La Editura Emia, condusă de 
scriitoarea Paulina Popa, a apă
rut volumul de poezie "Elegiile 
corvine" semnat de poetul 
Eugen Evu. O carte interesantă,

'i 4

circii evu

•legiik curvixu

•
•

Note de lectură) Eugen Evu: "Elegiile corvine"
uneori șocantă, care merită să fie 
citită. Eugen Evu își dezvăluie o 
latură inedită a creației sale vă
dind postura de luptător: "împre
surați de antecedente (cohorte 
sporind din neant / ucidem / să nu 
ne ucidă / istoria în salturi / tot mai 
scurte și repezi /. Gustul de sân
ge / al cuvintelor / prin blindajul 
ciuruit / al esteticii. / Gustul vic
toriei / de după moarte." ("Poligo
nul") Sau: "Arbori cocsochimici, în 
asfixie / Bandaje zdrențuite pe 
zidurile provizorii / Provizorii des
tine asumate ratate damnate / Tu
șea austrului la fabrica - de - 
oxigen..."

Criticii literari își vor spune, fără 
îndoială, cuvântul în legătură cu

această carte, ce beneficiază și 
de o grafică, de o ținută în general 
frumoasă. Noi vom consemna, 
deocamdată, părerile despre scri
sul lui Eugen Evu ale unor nume de 
rezonanță ale literaturii române.

Ștefan Augustin Doinaș - 
"De fapt, ceea ce frapează la 
acest poet este, pe de o parte, 
expresia directă, pe de altă parte, 
capacitatea acestei sincerități de a 
structura melodic... Poet clar și 
melodios, Eugen Evu știe în același 
timp să scrie versuri de sugestie și 
înfiorare, în care se rostește parcă 
un oracol..." (Revista "Familia").

Ion Mircea - "La Eugen Evu, 
muzica răzbate din profunzimile 
textului, amintita simbioză (a poe

ziei cu muzica) marcându-și I 
structural poezia, poezie stră
bătută de efluvii eufonice, lumi
noasă, cu toate acestea, numai 
în aparență, cu o încăpere scăl
dată în razele soarelui, dar în 
care cântă stins un flaut..." (Re
vista "Transilvania")

Al. Cistelecan - "... dis
cursul se dezarticulează și poetul 
ajunge să probeze scriitura exas
perată a cotidianului și decalogul 
biografic; limbajul sarcastic, co- 
roziv, e folosit și el pentru ace
eași pictură a cotidianului ce și-a 
pierdut acum registrul exultant"... 
(Revista "Luceafărul").

<r
Minei BODE A
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Din mapa de decizii a 
Tribunalului Hunedoara

Pentru că se dădea 
drept ce nu era

Judecătoria Petroșani l-a 
condamnat pe Virgil Neagu din 
Petrila ia 1 an și 8 luni de închi
soare și la plata unor despă
gubiri către S.C. Decebal S.A. 
Deva în sumă de 8.043.866 lei.

în baza dreptului lui de jus- 
tițiabil, Virgil Neagu a atacat 
sentința cu apel. Tribunalul Hune
doara i l-a admis ca fondat, des
ființând parțial sentința atacată 
și a suspendat condiționat exe
cutarea de către V.N. a pedep
sei cu închisoarea de un an și 
opt luni pe durata unui termen 
de încercare de 3 ani și 8 luni.

Pentru ce fapte a fost con
damnat Virgil Neagu?

Profitând de faptul că era 
cunoscut la abatorul din Petro
șani al S.C. "Decebal" S.A. Deva 
el a ridicat de aici de mai multe ori 
diferite cantități de carne în contul 
unei societăți comerciale. Când 
să-și recupereze banii din contul 
presupusei societăți, cei de la 
abatorul din Petroșani au con
statat că societatea în cauză 
nici nu a existat vreodată iar V.N. 
le făcuse o gaură de peste 8 mili
oane de lei în gestiune.

Chiriaș “cusurgiu”!
între Ștefania Florea, căsă

torită Șoaita, din Deva, și soții 
Mezei Dorin și Elena Gabriela a 
intervenit un contract de închi
riere pe apartamentul pe care 
cei doi soți îl dețineau în Deva, 
pe Aleea Romanilor, bloc 11. 
Condiția la încheierea contrac
tului a fost plata înainte pe un 
an. Cei doi soți proprietari însă 
au reținut una din cele două chei 
de intrare în apartament.

între timp, chiriașa a schimbat 
yala de la ușă. Soții Mezei aveau 
de recuperat din apartamentul 
închiriat ceva alimente neperi
sabile. Găsind ușa încuiată și yala 
schimbată au forțat ușa și au in

CONTRASTE CU...
CARO WU

Salariații de la Serviciul pu
blic al Primăriei Deva, dotați cu 
mijloace de lucru rudimentare - 
coase, furci, foarfece, mătu
roaie clasice - încearcă pe cât 
pot și ei să întrețină curată și 
frumoasă fața municipiului. Sin
guri nu prea reușesc. Dacă nu 
vor pune mâna pe unelte și ce
tățenii, pentru a face ordine în 
jurul caselor și blocurilor în care 
locuiesc, orașul va arăta mereu 
pestriț.

Stop cadru. Pe DN7, între 
mănăstirea catolică și bifurcația 
spre gară, peisajul este dominat 
de blocuri zvelte, cu zeci de 
apartamente, cu spații largi în 
partea dinspre DN 7, pline de 
verdeață și zarzavaturi și pro
tejate, la aleea pietonală de gard 
viu, iar dincolo de alee mobilează 
șoseaua încă un rând de gard 
viu. Deși cam știrb, acesta din 
urmă este frumos tăiat, curățat,

trat în apartament. întrucât chiriașa 
nu era acasă, iar ei locuiau la Sîrbi 
și aveau treabă și a doua zi în 
Deva, au rămas și peste noapte în 
apartamentul care, legal, era pro
prietatea lor, dar dreptul de folo
sință era al altuia.

Cercetările începute la cere
rea chiriașei au stabilit că cei doi 
soți distruseseră prin ardere di
ploma de bacalaureat și atestatul 
profesional de coafeză al chiriașei, 
i-au sustras 250 de DM și bijuterii 
în valoare de peste 1,1 milioane lei.

Cercetările odată încheiate, 
soții au fost trimiși în judecată 
pentru infracțiunile de violare de 
domiciliu, distrugere, furt calificat 
în dauna avutului privat.

Instanța de fond - Judecătoria 
Deva - i-a condamnat pe cei doi 
soți Mezei la mai multe pedepse, 
urmând ca ei s-o execute pe cea 
mai grea, câte doi ani de închi
soare, privarea de exercitare a 
unor drepturi și plata în solidar a 
sumei de 2.190.000 de lei despă
gubiri civile către partea vătămată.

Inculpații au atacat sentința 
cu apel. La apel, sentința atacată 
a fost parțial desființată dispu- 
nându-se suspendarea condi
ționată a executării pedepsei de 
doi ani închisoare pe un termen 
de încercare de 4 ani.

Și faptul acesta are valoarea 
lui pilduitoare. Mulți proprietari de 
apartamente la orașe, cumpărate 
din fondul de stat, la prețul unui 
televizor alb-negru, s-au retras 
din diferite motive la țară închi- 
riindu-și proprietățile din orașe pe 
chirii grase - plătibile de regulă în 
mărci. Un lucru trebuie însă să-l 
știe acești proprietari: ei nu mai au 
acces în apartamentele respec
tive, chiar dacă sunt proprietari, 
decât cu acceptul locatarului chi
riaș cu care au încheiat un con
tract. Căci dacă nu au încheiat 
contract oficial ei sunt în culpă și 
pentru evaziune fiscală.

Ion CIOCLEI

îngrijit. Ar trebui și completat, 
îndesit. Este misiunea serviciului 
public al primăriei municipiului, 
care, parcă, s-a mai hărnicit în 
ultima vreme. în schimb celălalt 
rând de gard viu, dinspre blocuri, 
face notă distonantă. Crește 
înalt, stufos, dezordonat, este 
murdar, nimeni nu-l tunde, nimeni 
nu-l perie. "E treaba locatarilor", 
ne spuneau două femei de la 
amintitul serviciu public, ce-și 
luau zilele trecute micul dejun pe 
cozile măturilor din dotare. "Dar 
în fața blocului "I" cine a tuns 
gardul?”. "Acolo noi. Așa ne-au 
spus șefii. E farmacia aia veteri
nară acolo". "Și la "4A"? "Că e 
frumos"... "Noi nu, poate alți co
legi, sau poate locatarii, e treaba 
lor".

Da, este obligația locatarilor 
să-și facă ordine și curățenie în 
jurul blocurilor în care își duc 
existența, majoritatea fiind și 
proprietari ai apartamentelor. Din 
păcate, la blocurile 1 - zona Gă
rii, 2 - str. George Enescu, 3- str. 
George Enescu și Grivița 1 (cum 
scrie la intrarea în blocurile res
pective), partea dinspre DN 7 
este neîngrijită, iar gardul viu, 
lățos, murdar, dă o imagine nega
tivă a spiritului gospodăresc al 
locatarilbr de aici. La "Grivița 1" 
e jale dejur-împrejur. La celelalte, 
măcar intrările sunt ordonate, 
frumoase. Totuși, parcă nu e bine 
să ne spălăm numai pe un 
obraz? Mai ales că locuim la 
centru, la un drum național pe 
care trec și ochi de peste graniță. 
Iar la ei nu prea e așa ceva...

- • Vând Dacia-1300, în stare
bună, preț negociabil. Tel.

ANIVERSARI 
_____

• "La mulți ani" pentru 
Cristian Iulian Maier la împli
nirea vârstei de 7 anișori, din 
partea părinților Iulian și Rodica, 
bunicilor Gheorghe și Maria 
Draia din Soimuș, mătușii Dana 
și unchiului Daniel.(5885)

VANZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 925 
mp, Deva, str. Sîntuhalm. Tele
fon 211 620, după ora 18. (5892)

• Vând teren viran în Deva, 
D.N.7, 2800 mp; teren constru- 
ibil drum Cozia, 4000 mp. 
Telefon 622867. (5898)

• Vând hale producție super- 
dotate și teren aferent. Telefon 
622147. (5877)

• Vând casă, grădină, toate 
facilitățile, Deva, 16 Februarie 
11. Telefon 234101. (5881)

• Vând casă în Simeria, 
negociabil sau schimb cu di
verse. Tel.: 092/570203 (5977)

• Vând/ închiriez apartament 
2 camere nemobilat, central. 
Tel. 233435, 056/211156. (5891)

• Vând casă cu gaz și grădină, 
Hunedoara, str. Plopilor, nr.9. 
Informații la domiciliu. (5890)

• Vând casă 3 camere, ane
xe, grădină, central Hunedoara. 
Telefon 716730, 069/210844. 
(5893)

• Vând casă, grădină, Văli- 
șoara, negociabil. Informații 
Trestia - Băița, nr.1. (5896)

• Vând apartament două 
camere, bloc cărămidă, poși- 
bilități privatizare. Telefon 
222426. (8494)

• Vând casă, pământ, pă
dure, sat Covragi, nr.37, comu
na Bretea Română, zona Hațe
gului. Relații telefon 216256, 
Deva. (5903)

• Vând apartament două 
camere, confort 1. Telefon 
623312. (5952)

• Cumpăr apartament 2 ca
mere, Brad, zonă centrală, etaj 
1-3, tel. 650921. (8535)

• Vând apartament 3 camere 
urgent, beci plus terasă, parter, 
Deva, str. T.Maiorescu, 70 mili
oane, tel. 241918. (6095)

• Vând Saviem izotermă RK, 
cabină SRD; închiriez spațiu 
depozitare (en gros). Telefon 
215079, IFA W50, telefon 
225148. (5868)

• Vând autoutilitară Mercedes 
L 407 D, 3 tone, an fabricație 
1980. Tel. 213201 și 222398. 
(5899)

• Vând Fiat Uno 45, înma
triculat, C.I., consum 4 litri/100 
km, stare bună de funcționare, 
preț avntajos. Telefon 054/ 
227154. (5973)

• Vând Mercedes 200 Die
sel, Ford Sierra și Lada 1200 
combi, zilnic la tel. 717715 
(6009)___________________

• Cumpăr motor VW 1,5-1,6 
Diesel. Relații tel. 717612 (6017)

• Vând Opel Vectra, 18 S, 
înmatriculat, stare bună, motor 
Dacia 1310. Relații tel. 054/ 
740629 (6015)

• Vând Renault Trafic 8 plus 
1 locuri, 1987, înmatriculat 
persoană fizică, 2053 cmc, tel. 
054/715540, preț negociabil. 
(6013)

724405 (6013)
• Vând Nova T 1997, 12.000 

km, preț 33 milioane. Tel. 
651107 (8536).

• Vând Dacia 1310, preț 
convenabil. Informații Brad, 
Dealul Racovei, 62. (8537)

• Vând Ford Escort 1987, 
înmatriculat, opțiuni, stare bună. 
651579, 094/561588 (8538)

• Vând televizor, motocultor, 
congelator, bicicletă medicală, 
uscător rufe, aparat vibro- 
masaj, presă călcat haine. 
Telefonb 212463. (5874)

• Vând pui Husky Siberian
din părinți campioni. Telefon 
092/751747, (5904)________

• Vând pisoi Birmanezi. Tele
fon 230656.(5880)

• Vindem și montăm orice tip 
de parbrize și geamuri auto. 
Relații Complex Eurovenus, 
boxa 9. Telefon 219167. (5902)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (95.000 lei), 
video, satelit. 092368868. (OP)

• Vând mobilă bucătărie, preț
convenabil, tel. 054/242357 
(6096)____________________

• Vând calorifere aluminiu, 
noi, din import, sub prețul 
pieței. Tel. 094/812879 (6097)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat apartament 
două camere central. Prefer 
tineri căsătoriți sau elevi. Telefon 
229198, orele 17-20.(5884)

• Primesc eleve în gazdă, 
zonă centrală (ASIROM) Deva. 
Telefon 219183. (5953)

OFERTE DE
SERVICII

• Angajăm urgent 2 lăcătuși 
cu experiență în domeniul 
confecții metalice ușoare. Tele
fon 054233266. (5864)

• Angajez vânzător pentru 
punct de lucru Hunedoara. 
Informații tel: 054/230613; 092/ 
398437. (5887)

• Societate comercială anga
jează agenți comerciali pentru 
județul Hunedoara; minimum 
studii medii, vârsta maximă 35 
ani, avantaj autoturism. Relații 
tel. 219167; 233718.(5902)

• Efectuez transport persoane 
la Bekescsaba. Telefon 217882. 
(5951)

• Angajez șofer profesionist 
cu permis ctg B, C, E, pentru 
transport interurban, vechime 5 
ani, cunoștințe mecanică auto. 
Telefon 219300. (5900)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
zidari. Informații la telefon 
216795, între orele 7-15. (5960)

• S.C. Ramis Design S.R.L. 
Deva angajează urgent croi- 
torese. Telefon 217709.(5969)

• Școala Generală nr.6 Hune
doara organizează în data de 18 
septembrie 1998, ora 18, con
curs în vederea ocupării postului 
de muncitor. Relații la sediul 
școlii sau tel. 713486 (6016).

DIVERSE

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare 
rapidă, tratamentul 189000. 
01/6376273, 092/342629. (f)

• Exorcist, vindecător, clar
văzător oferă talismane, dez
leagă farmece, reușite dra
goste, afaceri. Tel. 092 200147, 
056 288017 (5548)

• Primesc și ofer lei și 
valută în condiții foarte avan
tajoase. Discreție totală. 
Telefon 092/373178, 054/ 
219320. (5903)

• Primăria Municipiului 
Orăștie organizează licitație 
publică deschisă, fără pre- 
selecție, pentru elaborarea 
proiectului (fazele SF. PT, P, 
A, C și DE) aferente obiec
tivului de investiții. Rea
bilitare bloc 50, Orăștie, str. 
Pricazului. Locuințe constru
ite în conformitate cu art.7 
din Legea nr.115/1996. Do
cumentația necesară poate 
fi procurată de la Primăria 
Municipiului Orăștie, str. 
Armatei, nr.17, tel. 054/ 
241019, 054/241513, fax: 
054/242560, începând cu 
data de 14.09.1998. Prețul 
de procurare a documen
tației este de 150 000 lei/ 
buc. Ofertele se vor depune 
la sediul organizatorului, 
până la data de 14 10 1998, 
ora 10. Deschiderea ofer
telor va avea loc în data de 
14 10 1998, ora 11, la Pri
măria Orăștie. Obiectivele 
sunt amplasate în județul 
Hunedoara, municipiul Orăș
tie, cartier Pricazului, iar 
terenul de amplasament 
poate fi vizitat de către ofer- 
tanți în mod independent. 
(6090)

• Cu autorizația nr. 16045 AF
Crina and Roby anunță înce
perea activității de comerț și 
transport persoane taxi, înce
pând cu data de 20.09.1998. 
(6014)_____________________

• SC Cernafruct SA Hune
doara, cu sediul în Hune
doara, str. Carpați, nr. 92, vinde 
prin licitație publică chioșc 
amplasat în hala din Piața 
Obor Hunedoara. Preț de por
nire a licitației este de 
3.500.000 lei. Licitația va avea 
loc în data de 25.09.1998, ora 
15,30. (6018)______________

• S.C. Avram lancu SA Brad, 
str. Independenței, bloc 17 
parter, organizează licitație cu 
strigare, în data de 28 sep
tembrie 1998, ora 9, pentru 
închirierea bufetului Gurabarza, 
str. Zarandului, nr. 5. Informații 
suplimentare la tel. 651826 
(8539)

PIERDERI

• SC Tropicana Com-Serv 
SRL Deva declară pierderea 
următoarelor acte: facturiere 
15132-15149 și 15200- 
15249, chitanțier 03673- 
03706 și aviz de însoțire a 
mărfurilor 0025-0050. Se 
declară nule. (5971)

COMEMORĂRI

• S-au scurs patru ani de 
tristețe și singurătate de la 
trecerea în eternitate a scumei 
mele soții

L1VIA
și mama

"LI"
Parastasul sâmbătă, 12 sep

tembrie, ora 10, la biserica de 
lângă piața Devei. Soțul Avei și 
nepotul Ciprian. (5955)

• Cu aceeași durere, copiii 
Bobi și Marius anunță împli
nirea unui an de la încetarea 
din viață a mamei

CLONDA CONSTANTINA
și 6 săptămâni de la încetarea 
din viață a tatălui

CLONDA VASILE
Fie ca sufletele lor să se 

odihnească în pace. Come
morarea religioasă va avea loc 
sâmbătă, 12 septembrie 
1998, ora 12, la Cimitirul 
Ortodox Bejan. (5961)

•Astăzi, 11 septembrie 1998, 
se împlinesc 6 săptămâni de la 
moartea scumpului nostru soț, 
tată, socru, bunic și străbunic

IACOB MARTIN
din Pojoga. Nu te vom uita 
nicfbdată. (5968)

DECESE

• Un pios omagiu celui care 
a fost

I0AN CORDEA
din Ruda, din partea finilor Nelu, 
Ani, Diana și Nadia. (5953)

• Cu adâncă durere în suflete 
soția Rodica, fiul Cristian 
anunță încetarea din viață, după 
o lungă și grea suferință, a 
scumpului soț și tată

CIOBANU PETRICA
înmormântarea azi, ora 14, 

la cimitirul ortodox din Simeria. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace. (5956)

• Suntem alături de colega 
noastră Csernik Maria la greaua 
pierdere suferită prin decesul 
tatălui. Colectivul de la CTCC 
Hunedoara - Deva. (5966)

• Soția Anisia, copiii Gabriel, 
Adrian și Cornelia, nurorile 
Lucia și Dorina, ginerele Cristi 
și nepoții Georgiana, Matei și 
Gloria anunță încetarea fulge
rătoare din viață a bunului lor 
soț, tată și bunic

MÎRZA BENIAMIN
în vârstă de 68 ani. înmor
mântarea are loc azi, ora 16, 
de la domiciliul din Deva, str. 
E. Văcărescu, nr. 14. (5970)

• Cu adâncă durere adu
cem la cunoștință încetarea 
din viață a celui care a fost un 
bun părinte

SZEKELY SILVESTRU
Odihnească-se în pace! 

înmormântarea, sâmbătă, 12 
septembrie 1998, ora 15, de la 
capela cimitirului catolic Emi- 
nescu. Familia îndoliată! (5975)

• Cu adâncă durere în suflet, 
fiica Rodica, ginerele Luță, 
nepotul Flaviu deplâng trecerea 
în eternitate a dragului lor

col. (r) TEODOR MERCEA
Corpul neînsuflețit se află 

depus la Casa mortuară din 
str. Eminescu. Nu te vom uita 
niciodată.

• Soția Gina, cu adâncă 
durere în suflet, anunță înce
tarea din viață a dragului ei

col. (r) TEODOR MERCEA
Fie ca sufletul tău să se 

odihnească în pace!

• Nepoții Cornelia, Mihai, 
Paul și Mihăiță aduc un ultim 
omagiu dragului lor unchi

col. (r) TEODOR MERCEA
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace.
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12.05 Universul cunoașterii (do/r) 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Dosarele istoriei (do/r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.30 
Avanscena 18.10 Hollyoaks (s) 18.35 
Stăpânul lumii (s. da, ep. 1) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 300) 19.50 Agenda 
Festivalului internațional ,,George 
Enescu" 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, ed. 
specială 21.00 Justiție militară (s) 21.50 
Nimic sfânt (s) 22.45 Jurnalul de noapte 
23.00 Repriza a treia. Emisiune de analiză 
a Campionatului Național de Fotbal 

fi

in

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Em. pt. 
persoanele cu handicap 16.00 Em. în Ib. 
maghiară 17.00 Simba, regele Leu (d.a)
17.30 în flagrant 18.10 Hollyoaks (s) 
18.35 Stăpânul lumii (d.a) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 301) 19.50 Agenda 
Festivalului internațional ,.George 
Enescu" 19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo, sport 20.30 Concertul 
orchestrei simfonice din Barcelona, dirijor 
Lawrence Foster. 21.45 Biblia: lacov 
(dramă SUA 1994) 23.30 Jurnalul de 
noapte

C2

o ® cc a

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul tranziției (r) 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Tradiții. „Pe Argeș în gios" 16.30 
Tribuna partidelor parlamentare17.00 
Simba, regele Leu (d.a) 17.30 Medicina 
pentru toți 18.10 Hollyoaks (s) 18.35 
Stăpânul lumii (s.da) 19.00 Sunset Beach 
(s) 19.50 Agenda Festivalului
internațional „G. Enescu" 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo 20.45 
Concertul Orchestrei simfonice BBC
21.30 Fotbal Liga Campionilor (d) 23.35 
■Culțurajnjume^ma^2^^^^ 
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9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Pentru dvs., doamnă! (r) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Dialog. Actualitatea editorială 
17.00 D.a. 17.30 Timpul Europei 18.10 
Hollyoaks (s) 18.35 Stăpânul lumii (s.da) 
19.00 Sunset Beach (s) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, sport, ed. 
specială 21.00 Freud (s) 22.00 La volan 
(info rutiere) 22.10 Cu ochii’n patru 22.50 
Jurnal de noapte 23.00 Concertul 
Orchestrei de Cameră a Societății 
Române de Radiodifuziune, dirijor 
Lawrence Foster, solistă Barbara 
Hendricks

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 Un cântec 
pentru fiecare 14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine. Engleză 15.35 Viață 
de câine (d.a) 16.00 Dragostea 
contează (s) 17.00 Concert cameral 
Salvatore Accardo - vioară, Bruno 
Canino - pian 19.10 Portrete în 
acvaforte 19.40 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! 20.10 Natacha (s) 
22.00 Cei care se aruncă în foc (f.a. 
SUA 1996) 

7.00 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Planeta vie (do) 10.25 Animal 
Show (s) 11.00 Apartamentul Cali
fornia (f/r) 12.50 Mileniul III (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Sirenele (s) 
15.10 Descoperiri: Sari Sarinama 
(do) 16.05 Iluzii (s, ep. 43) 17.00 
Legea lui Burke (s) 18.00 Decepții 
(s, ep. 27) 19.30 Dallas (s, ep. 86) 
20.20 Caracatița 2 (s, ep. 4) 21.15 
Omul cu o mie de fețe (s) 22.00 
Hombres - Războiul sexelor (s, ep. 
66) 23.00 Știri/Sport

9.00 Justiție militară (s/r) 9.50 Un cântec 
pt. fiecare 10.00 în fața dv. (r) 11.00 
Lumea sălbatică a animalelor (do)
11.30 Scena politică (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 13.00 Nimic sfânt (s/r) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Franceză 15.35 Viață de câine 
(d.a) 16.00 Dragostea contează (s)
16.55 Santa Barbara (s) 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 22.00 Teatru TV: „Jocul de-a 
vacanta" 

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Animal 
Show (s) 11.00 Caracatița 2 (s/r) 
12.00 Omul cu o mie de fețe (s/r) 
13.00 Vrei să ne distrăm sâmbătă 
seara? (div./r) 13.25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a) 14.00 Știrile amiezii 
14.10 Sirenele (s, ep. 6) 15.10 
Descoperiri: Orinoco (do) 16.05 Iluzii 
(s, ep. 44) 17.00 Legea lui Burke 
(s) 18.00 Decepții (s, ep. 28) 19.30 
Dallas (s, ep. 87) 20.20 La drum (co. 
SUA 1981) 22.00 Hombres - 
Războiul sexelor (s, ep. 67) 23.00 
Știri/Sport 23.15 Puterea banilor (s, 
ep-2)

9.00 Teleenciclopedia (r) 10.00 
Avocatul poporului (r) 11.00 Comorile 
lumii (do/r) 11.30 Mapamond (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 13.00 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (r) 14.00 Em. 
în limba maghiară 15.00 Redresarea 
economică mexicană (do) 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 D.a. 16.00 
Dragostea contează (s) 16.50 Santa 
Barbara (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 20.10 Natacha (s) 22.00 Căutând 
autorul atentatelor (f.a. SUA ’96) 

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Animal 
Show (s) 11.00 La drum (f/r) 12.55 
Roata de rezervă (r) 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sirenele (s, ep. 7) 
15.10 Descoperiri: Neblina (do) 
16.05 Iluzii (s, ep. 45) 17.00 Legea 
lui Burke (s, ep. 7) 18.00 Decepții 
(s, ep. 29) 19.30 Dallas (s, ep. 88) 
20.20 Misterul dezvăluit (thriller SUA 
1996) 22.00 Hombres - Războiul 
sexelor (s, ep. 68) 23.00 Știri/Sport 
23.15 Puterea banilor (s, ep. 3)

9.00 Fotbal Liga Camp, (r) 10.30 
Varietăți muzicale 11.00 Comorile lumii 
(do) 11.30 Cultura în lume (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 13.00 Medicina pentru toți 
(r) 14.00 Em. în Ib germană 15.10 Limbi 
străine: spaniolă 15.35 Viață de câine 
(d.a) 16.00 Dragostea contează (s)
16.55 Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5 19.10 Față în 
față cu autorul (r) 20.10 Natacha (s) 
21.00 în fața dvs. 22.00 întunericul 
acoperă pământul (dramă Germania 
1978, p. II)

10.00 Planeta vie (do) 10.25 Animal 
Show (s) 11.00 Misterul dezvăluit 
(f/r) 12.55 Poveștile prietenilor mei 
(r) 13.25 Denver, ultimul dinozaur 
(d.a) 14.00 Sirenele (s, ep. 8) 15.10 
Descoperiri: Curare (do) 16.05 Iluzii 
(s, ep. 46) 17.00 Legea lui Burke (s, 
ep. 8) 18.00 Decepții (s, ep. 30) 
19.30 Dallas (s, ep. 89) 20.20 Twin 
Peaks (s, ep. 18) 21.15 Cronici 
paranormale (s, ep. 40) 22.00 
Hombres - Războiul sexelor (s, ep. 
69) 23.00 Știri/Sport 23.15 Puterea 
banilor (s, ep. 4)

9.10 Profeții despre trecut (r) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.45 Don Juan De Marco 
(f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Procesul 
etapei (r) 15.00 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 119) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Suflet de femeie (s) 18.45 Știrile PRO 
TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Alien II (thriller SF SUA 1986) 
22.20 Știrile PRO TV 22.25 Chestiunea zilei 
22.35 Seinfeld (s, ep. 151) 23.05 Știrile 
PRO TV/Profit 23.35 Audiența națională. 
Realizator Mihai Tatulici

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Alien II (f/r) 12.30 
Seinfeld (s/r) 13.00 Audiența națională (r) 
14.00 Punctul pe i (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 120) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet de femeie (s, 
ep. 26) 18.45 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Spitalul de urgență (s, seria a IV, ep. 2)
21.30 Pensacola - Forța de elită (s) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Veronica (s, ep. 2) 23.00 Știrile PRO TV / 
Profit 23.30 Profesiunea mea, cultura

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Gesturi însemnate (s) 
12.00 Pensacola-forța de elită (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Profesiunea mea, 
cultura (r) 14.20 Urmărire generală (r) 
15.00 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano 
(s) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.45 Știrile PRO TV 18.50 
Roata norocului (cs) 19.20 Chestiunea 
zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.30 Bella Ma
fia (dramă SUA, 1997, p. I) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Nebun după tine (s, ep. 2) 23.00 Știrile 
PRO TV/Profit 23.30 Pro și contra cu 
Octavian Paler

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Bella Mafia (f/r) 12.30 
Mad About You (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Profesiunea mea, cultura (r) 14.20 
Am întâlnit și români fericiți (r) 15.00 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.00 Nano (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Suflet de femeie (s) 18.45 
Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose Place (s)
21.30 Nikita (s, ep. 28) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 Prietenii 
tăi (s, ep. 2) 23.00 Știrile PRO TV 23.30 
întâlnire cu presa

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 Emisiune de știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 1999 (s, ep. 30) 
18.00 Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 
Știri 19.45 Alo, Costinești! (div.) 20.00 
Meșterul casei (s) 20.30 Misterele din 
New Orleans (s) 21.20 Gideon Oliver 
(s) 23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow) 

10.0Q 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 Emisiune 
de știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s)
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 17.15 
1999 (s, ep. 31) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Alo, 
Costinești! (div.) 20.00 Meșterul casei (s)
20.30 Rivalii (do) 21.20 Viață de noapte 
(f. gr. SUA 1991) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow) 

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 Emisiune 

de știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 17.15 1999 (s, 

ep. 32) 18.00 Călătorii în lumi paralele (s) 

19.00 Știri 19.45 Alo, Costinești! (div.) 

20.00 Meșterul casei (s) 20.30 Un alt 

început (s, ep. 14) 21.20 Secrete bine 
păzite (f. biogr. SUA 1991) 0.00 Starea 

de veghe (talkshow) 

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 Emisiune 
de știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 17.15 1999 (s, 
ep. 33) 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. 7) 21.20 Cu orice preț (f. a. SUA 
’90) 23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)
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8.30 D.a. (r) 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 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Ecoturism (mag.) 15.30 Em. în Ib. 
germană 17.00 Portret în oglindă 17.30 
Mapamond 18.10 Animaniacs (d.a); Casa 
plină (s) 19.00 Sunset Beach (s) 19.50 
Agenda Festivalului internațional ,,G. 
Enescu" 19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție specială 21.00 
Efect întârziat (thriller SUA ’88) 22.45 
Jurnalul de noapte 0.15 Fără scăpare 
(f.a. SUA 1993)

9.00 Freud (s/r) 10.00 Dintre sute de 
catarge... (r) 11.00 Lumea sălbatică a 
animalelor (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- 
Napoca 15.00 Miracolul chilian (do) 
15.10 Limbi străine pentru copii: 
Italiană, Engleză 15.35 Viață de câine 
(d.a) 16.00 Dragostea contează (s) 
16.50 Santa Barbara (s) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentarei 8.00 
Universul cunoașterii: Sfârșitul lumii 
19.40 O jumătate de oră cu Paul 
Goma (p. X) 20.10 Natacha (s) 22.30 
Panoramic Jazz

10.00 Planeta vie (do) 10.25 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 Sirenele 
(s, ep. 9) 15.10 Descoperiri: 
Amazonas (do) 16.05 Iluzii (s, ep. 
47) 17.00 Legea lui Burke (s, ep. 9) 
18.00 Decepții (s, ep. 31) 19.30 Dal
las (s, ep. 90) 20.20 Navarro (s,e p. 
13) 22.00 Hombres - Războiul 
sexelor (s, ep. 70) 22.45 Știri/Sport 
23.00 Puterea banilor (s, ep. 5)

9.10 Suflet de femeie (s/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Beverly Hills (s/r) 12.00 
Melrose Place (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 întâlnire cu presa (r) 14.20 Am întâlnit 
și români fericiți (r) 15.00 Tănăr și neliniștit 
(s) 16.00 Nano (s) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Urmărire generală 18.00 Reforma 
la români 18.45 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Ultima frontieră (s, ep. 12) 21.30 Hard Tar
get (f.a. SUA 1993) 0.05 Știrile PRO TV
1.30 American Gothic (s, ep. 2) 2.00 
Cafeneaua groazei (s)

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 Emisiune 
de știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 17.15 
1999 (s, ep. 34) 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.39) 
21.20 Un nor de suspiciune (dramă SUA 
’97) 23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)
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9.05 Șapte note fermecate 10.05 Anna 
balerina (s, ep. 3) 13.30 Ecranul 14.30 
Video-magazin 16.30 Povestirile lui 
Donald Rățoiul 16.55 Star Trek - Deep 
Space 9 (ep. 69) 17.45 Echipa de 
intervenție (ep. 163) 18.35 Sabrina, 
vrăjitoare la 16 ani (s, SUA, 1997) 19.00 
Teleenciclopedia 19.50 Agenda 
festivalului internațional „George 
Enescu" 19.55 Doar o vorbă „să-ți" mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.30 Festivalul 
internațional,.George Enescu" 21.15 Cer 
întunecat (s, ep. 14) 22.05 Studioul 
șlagărelor 22.35 Filmele secolului - 
colecția Warner, Gogomanii

8.05 Viață de câine (d.a) 8.30 Sporturi 
extreme (CFI) 9.00 Comorile lumii 9.30 
Pas cu pas. Farul de la capătul...luminii
10.30 Documente culturale Julien 
Green 11.30 TVR Cluj-Napoca 13.30 0 
jumătate de oră cu Paul Goma (ep. 10) 
14.00 Enesciana; Festivalul și 
concursul internațional „George 
Enescu” 15.35 Viață de câine (d.a., SUA 
1997) 16.00 Dragostea contează (s, 
ep. 12) 16.55 Santa Barbara (ep. 645) 
17.40 Tradiții 18.00 Serata muzicală TV 
(r) 19.00 Club 2020 19.30 Teatru TV 
prezintă: Mari actori în mari comedii ale 
dramaturgiei românești 21.55 Ateneu
22.45 în plină acțiune (s, ep. 46/r)

9.00 O echipă fantastică (s, ep. 39)
9.30 Noile aventuri ale lui Flash 
Gordon (d.a., ep. 14) 10.05 
Bananaman 10.15,Alertă pe plajă 
(s, ep. 26) 11.00 între prieteni 12.00 
Mileniul III. Spaime, soluții, speranțe 
13.00 Vedeta în papuci 13.30 
învățând engleza (comedie Italia) 
15.00 Dezastru nuclear (acțiune, 
SUA, 1988) 16.30 Uragan în Paradis 
(s. ep. 13) 17.15 Legea lui Burke (s, 
ep. 8) 18.00 Decepții (ep. 32) 20.00 
Ferește-te de prieteni! (thriller, SUA)
21.30 A treia planetă de la Soare 
22.00 Tu ești alesul (comedie 
romantică, SUA, 1996)

9.00 Ciberkidz (ep. 10X9.30 Tarzan în exil 
(aventuri, SUA, 1939) 11.00 PRO Motor
11.30 Am întâlnit și români fericiți 12.00 
Punctul pe i (talk-show) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Dragul de Raymond (s, ep. 10)
13.30 Tom Show (s, ep. 9) 14.00 Generația 
pro 15.45 Echipa mobilă 16.30 Lumea 
filmului 17.00 Pro Fashion 17.30 Conan (ep. 
11) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Specialiștii 
(ep. 3) 21.00 Academia de poliție (ep. 3) 
21.15 Știrile PRO TV 22.00 Safe Passage 
(dramă, SUA, 1994) 23.50 Tenis: Open 
România - rezumatul zilei 1.20 Sex în 
Beverly Hills (ep. 3)

8.00 Lumea lui Eric (d.a) 8.30 Apărătorii 
Galaxiei (d.a) 9.00 Documentar National 
Geographic 9.30 Inspectorul Gadget 
(d.a) 10.00 Prințul Valiant 10.30 Aduna
ți gândurile (s) 11.00 Aventurile lui 
Rocko 11.30 Pământul: Bătălia finală (s, 
ep. 23) 12.30 Eurofotbal 13.30 
Automobilism 14.00 Liberi și sălbatici 
(s, tragicomedie. SUA) 16.00 Zona M- 
emisiune muzicală 17.00 Fotbal: Pre
mier League Live 19.00 Știri 19.45 
Amenințare din umbră (suspans SUA, 
1985) 22.00 Centennial - Legendele din 
lumea nouă (s, ep. 10) 23.00 Știri
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8.30 Lumină din lumină 9.05 Cenușăreasa 

(d.a) 10.00 Merg pe mâna ta! 10.45 

Biserica satului 11.00 Viața satului 13.00 

Tezaur folcloric 14.30 Autograful 

săptămânii 15.45 Super gol show 16X30 
Aladdin (d.a) 16.55 Fotbal: Universitatea 

Craiova - Dinamo în etapa a 7-a a Diviziei 
A 18.55 Doar o vorbă „săț-i" mai spun! 

19.00 Jurnal, meteo 19.30 Festivalul 

internațional „George Enescu" 21.45 
Pistolul din poșeta lui Betty Lou (f, SUA, 

1992) 23.25 D-na King, agent secret (s, 

ep. 37) 0.20 Fotbal Mondial 1998

8.00 Viață de câine (d.a) 8.30 Sporturi 
extreme (CFI, 1998) 9.00 Comorile lumii 
9.25 Filmele săptămânii 9.30 Ferestre 
deschise 10.30 Cinematograful vremii 
noastre 11.20 TVR lași 13.30 Creanga 
de aur 14.00 Enesciana: Festivalul și 
concursul ințernațional „George 
Enescu”15.35 Viață de polițist (d.a) 
16.00 Dragostea contează (s, ep. 13)
16.55 Santa Barbara (s, ep. 646) 18.00 
Alo, tu alegi! 19.00 în plină acțiune (s, 

ep. 47) 19.45 Clepsidra cu imagini 20.00 
Sportmania: Hochei pe gheață 23.30 
Bijuterii muzicale

8.45 Spirit și credință 9.15 Animal 
Show (ep. 13, seria a lll-a) 9.45 
Bananaman (d.a) 9.50 Denver, 
ultimul dinozaur (s, ep. 44) 10.15 
Bananaman (d.a) 10.20 Mighty Max 
(ep. 30) 11.30 Roata de rezervă 
12.00 Orașele lumii: La Vallette
12.30 Descoperiri - The Blue World - 
(do. ep. 25) 13.30 Telemeridiane 
14.00 Duminica în familie 18.00 
Decepții (s, ep. 33) 19.30 Sparks 
(s) 20.00 Prinși la înghesuială (f, 
comedie, SUA, 1987)21.45 Glasul 
inimii (dragoste, SUA, partea a lll-a)
22.45 Fotbal Club la Antena 1 - 
talkshow sportiv

8.30 Toți câinii merg în rai (d.a, ep. 7) 9.00 
Super Abracadabra: Mowgli (ep. 16) 11.00 
Doctor în Alaska (s, ep. 79) 12.00 Profeții 
despre trecut cu Silviu Brucan 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 O propoziție pe zi - 
retrospectiva săptămânii 13.05 Dragul de 
Raymond (s, ep. 11) 13.35 Tom Show (s, 
ep. 10) 14.00 Chestiunea zilei 15.00 Tenis: 
Open România, finala - transmisiune în 
direct 17.30 Buffy, spaima vampirilor (s, 
ep. 3) 18.15 Beverly Hills (s, ep. 140) 19.00 
Prețul corect 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Ally McBeal (s, ep. 3) 21.00 Indiana Jones 
- Căutătorii arcăi pierdute (aventuri, 
acțiune, SUA, 1981) 23.00 Știrile PRO TV 
23.15 Procesul etapei

8.30 Documentar National Geographic: 
A doua familie 9.00 Inspectorul Gadget 
(d.s) 9.30 Aventurile lui Rocko (d.a; 10.00 
Mecanica distractivă 10.30 1999 (s, ep. 
33) 11.30 Duminică la prânz - talk-show 
14.00 Lumea lui Dave (s, ep. 35) 14.30 
Față în față la Hollywood (do) 15.00 
Secretele bărbaților irezistibili (do) 15 30 
în numele iubirii (ep. 12) 16.00 Explorer 
(ep. 7) 17.00 Un alt început (s, ep. 17/r) 
18.00 Atingerea îngerilor (s, ep. 23/r) 
19.00 Știri 19.45 Bye, Bye, Baby (SUA, 
comedie) 21.30 Călătorii în lumi paralele 
(s, ep. 38) 22.30 Nimeni nu e perfect (s, 
ep. 38) 23.00 Știri
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Magazine în jud. Hunedoara:
DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 213222 

7^ ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

CASA AUTO TIMIȘOARA!
partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

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

0 lume lâundemâna ta
Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.

Tel: 056-21.6946; 056-216947; Fax: 056-216948.

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.

SC URBAN  
CONSTRUCT SA 

cu sediul în Deva, str. E. Gojdu, nr. 83B 
viindle

la prețuri avantajoase cavouri în cimitirul 
"Buna Vestire" situat în cartierul Bejan.

Informații suplimentare la telefon 227094.
Toți cei care posedă locuri de veci în cimitirul 

"Buna Vestire" - Bejan și nu sunt amenajate, 
sunt rugați să se prezinte la Administrația 
cimitirului, între orele 8-16, în termen de 30 de 
zile de la data comunicării, în vederea clarificării 
situației locurilor de înmormântare concesionate. 
La prezentare se va aduce și chitanța.

X proiectare pagini WEB:
X e-mail:
X telnet / ftp;
X servicii tehnice și comerciale; X
H dealer autorizat: OPTIMA. RISO. COMPAREX. INNOTEC

de ani de experiență sunt garanția 
calității serviciilor noastre.

0 CU NOI PE AUTOSTRĂZILE INFORMAȚIEI!

Tel: 054/213357, 214121 
http://wvrw.iiruc.ro 
e-mail: devaGdeva.iirucjo

Electrocasnice:
0 aspiratoare,
0 cafetiere,
td filtre,
IZ1 hote,
0 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.

CALCULATOARE în orice 
configurație, la comandă 
și IMPRIMANTE, la cele 

mai mici prețuri din 
zonă.

Str. 22 Decembrie, 
nr. 118

(clădirea CORATRANS), 
tel. 230484

Toate preferințele dvs. legate de
PHILIPS PHILIPS
IMPORTATOR AUTORIZAT ÎN ROMÂNIA

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