
Accident mortal la 
Ohaba de sub Piatră

La 26 octombrie, în jurul orei 8, 
pe D.N. 66, în Ohaba de sub 
Piatră, pensionara de 72 de ani, 
Margareta Văduva, din Bolboși, 
județul Gorj, s-a angajat în 
traversarea arterei de circulație

■ewaaggagg ~h
• - Nicule, care este diferența între spart fi infidelitate?
- Draga mea, despre spart varbesc toți, dar nimeni nu-lpractică...

Tot așa îi bate gândul. 
Să-și ia casa și pământul
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Se pare că ideea 
fundamentală a politicii 
PNȚCD o constituie retrocedările 

funciare și imobiliare. O atestă 
însăși sinceritatea naivă a 
președintelui Ion Diaconescu, 
atunci când se întreabă: Si atunci 
ce se alege din programul CDR 
dacă lăsăm la o parte Legea

caselor naționalizate si Legea 
fondului funciar? Iritat de 
afirmația lui Petre Roman, potrivit 
căreia Guvernul nu ar trebui să 
se lase antrenat în promovarea 
unor legi care nu țin de reformă 
(cu trimitere la actele normative 
mai sus menționate - n.n.), Ion 
Diaconescu a răspuns în stilul 
său caracteristic: “Dacă aceste 
două legi nu fac parte din 
reformă, atunci în ce mai constă 
reforma?".

Și iată că sămânța de 
scandal a fost aruncată din nou 
în coaliție. Așa-zisa “Lege a lui 
Lupu”, de restituire a pămân
turilor, îndelung discutată și 
paradiscutată, a ajuns iar, zilele 
trecute, în dezbatere la Biroul 
Permanent al Qamerei Depu
tation Textul prevede restituirea 
a 50 hectare de pământ șt 30 
hectare de pădure sau, în cazul 
în care acest lucru nu este 
posibil, despăgubirea prin plata 
unor sume de bani stabilite 
printr-o lege specială. PD a 

prin loc nemarcat și fără să se 
asigure. A fost suprinsă și acci
dentată mortal de autoutilitara 
condusă corect de Ion Găinaru, 
de 38 de ani, administrator la SC 
,,Otter Corn" SRL Tîrgu Jiu. (V.N.) 

anunțat de mai multă vreme și 
își menține poziția că nu este 
de acord cu acest proiect de 
lege decât în condițiile 
respectării altei legi - 169.

în paralel, la cererea 
Guvernului, Camera Deputaților 
a luat în discuție, în procedură 
de urgență, proiectul de Lege 
privind restituirea în natură sau 
prin echivalent a unor imobile 
preluate în mod abuziv de către 
stat. Spiritele s-au încins. 
Deputății democrați au acuzat 
Guvernul că a trimis la 
Parlament o lege incompletă și 
au cerut întoarcerea ei la 
Executiv. De asemenea,‘s-au 
pronunțat împotriva dezbaterii 
acestei legi în procedură de 
urgență, considerând că nu 
mai rămâne timp pentru 
depunerea de amendamente, 
cfe alte propuneri, motiv 
susținut și de PDSR, de alți 
parlamentari din opoziție. Mai 
mult, pediștii au afirmat cu tărie 
că nu vor face concesii 
țărăniștilor prin legile pe care 
aceștia le doresc cel mai mult. 
Orgolii.

De cealaltă parte, PD 
aruncă și el un măr al dis
cordiei, ducând în dezbaterea 
Senatului propunerea legis
lativă a lui Triță Făniță privind 
înființarea și organizarea 
Agenției Naționale a Fermelor 
Agricole, care să adune la un 
loc capitalul social al fostelor 
IAS-uri.

Dumitru GHEONEA
(Continuare in pag. 2)

Datorii mari la plata 
laptelui

în satele comunei Brănișca efectivele de animale s-au menținut 
constante comparativ cu anii trecuți. Conform statisticii realizate de 
Camera Agricolă la data de 30.09.1998, în cadrul comunei erau 
înregistrate 1149 capete bovine, 335 viței, 605 ovine și 1172 porcine. 
Carnea realizată la acea dată atingea 219 tone, iar laptele de vacă 
obținut era de 11800 hl. Din discuția cu dl loan Matei, inginer agronom 
la Camera Agricolă, am reținut că laptele este preluat de mai multe 
firme de industrializare și prelucrare a laptelui. în ciuda prețului foarte 
mic de achiziție aceste firme au mari datorii la plata laptelui. De 
asemenea, pe raza comunei Brănișca sunt și zone greu accesibile 
- Gealacuta și Bărăștii lliei - de unde laptele nu se poate prelua cu 

t toate că se găsește din belșug. (C. M.)

Cu ce s-au ales 
dascălii după 

greva generală
Semnarea protocolului, 

încheiat în 28 octombrie 
între Guvern și sindicatele 
din învățământ, a pus capăt 
grevei generale din învăță
mânt. De ieri, 29 octombrie, 
cursurile în toate unitățile 
școlare participante la 
grevă s-au reluat.

Suspendarea grevei din 
învățământ, începând cu 28 
octombrie, a fost posibilă 
pentru că în urma nego
cierilor dintre reprezentanții 
Guvernului și ai federațiilor 
sindicale s-a convenit 
realizarea următoarelor:
• abordarea învățământului 
ca prioritate în Bugetul 1999;
• acordarea sporului de 
izolare recalculat de către 
Ministerul Educației Na
ționale începând cu 1 
decembrie 1998; «autori

S| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobănzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 51% 
X la 90 de zile ■ 53%

zarea unităților de 
învățământ să aplice Legea 
154/1998 pe baza re
surselor bugetare și 
extrabugetare de care 
dispun; «acordarea celui 
de-al 13-lea salariu în 
ianuarie 1999; angajarea 
procedurii legale de 
modificare a salariilor 
personalului tehnic, admi
nistrativ și didactic auxiliar 
din învățământ de către 
Ministerul Educației Na
ționale; «să se aplice 
Legea 154/1998 de la 1 
decembrie.1998 cu plăți 
efective în decembrie 
1998; • reeșalonările,
pentru cei care n-au 
beneficiat de aplicarea sa,

_______ Viorica ROMAN 
(Continuare în pag. 2)

(CETATE DEVA SA

Făină albă tip 550 

1650 lei/kg + TVA
Tel: 054 - 217937(213356

r ÎN ZIARUL DE AZI:
• Pulsurile Devei * Viața 

culturală • Sport • Ho
roscop • Mică și mare 

^publicitate

Persoanele fizice vor fi scutite 
de plata impozitului pe dobânzi

Persoanele fizice nu vor mai 
plăti impozit pe' veniturile 
obținute din dobânzi, a decis 
Senatul, modificând astfel 
ordonanța de urgență privind 
impunerea veniturilor per
soanelor fizice. Guvernul a 
intenționat să introducă o taxă 
de 1% aplicată veniturilor 
obținute din dobânzi de către 
persoanele fizice. Această taxă 
a întâmpinat rezistența 
Parlamentului și a depunătorilor 
la bănci.

Guvernul, reprezentat de 
secretarul de stat Dan Rușanu, 
a acceptat, fără nici un fel de 
comentarii, acest amendament.

La propunerea senatorului 
Sergiu Nicolaescu, Senatul a 
decis ca nici premiile acordate 
la diferite manifestări culturale 
să nu fie impozitate. în schimb, 
a fost respinsă cererea 
senatorului PRM loan 
Cîrciumaru ca premiile obținute 
de sportivii care participă la 
"fazele superioare" ale 
competițiilor intercluburi,

Deschiderea oficială a 
programului SESA}!

Astăzi, începând cu ora 10,00, în sala de conferințe a 
Centrului Oamenilor de Afaceri din Hunedoara are ioc 
deschiderea oficială a proiectului “integrarea socio- 
profesională a tinerilor proven iți din casele de copii aie 
Județului Hunedoara, tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 
18 ani". Proiectul se desfășoară în cadrul programului 
SESAM, inițiat de Asociația hunedoreană non-profit . 
“lancu de Hunedoara" și este finanțat de Uniunea 
Europeană. (G.B.)

Trenuri anulate în
vacanta
Timp de o săptămână 

elevii vor avea prima vacanță 
din acest an școlar. Pe 
această perioadă mai multe 
trenuri nu circulă. Agenția 
Zonală de Călători Timișoara 
ne anunță că trenurile de 
persoane anulate sunt 
următoarele: 2143 Simeria - 
Hunedoara; 2146 Hunedoara 
- Simeria, 2385 Simeria - Ilia;<-___________________________  

Imagine din Orăștie
Foto: Traian MÂNU

începând cu optimile finale, 
să nu fie impozitate. 
Senatorul PDSR Ion 
Predescu a susținut că aceste 
cluburi sunt de fapt societăți 
comerciale, care practică 
sportul profesionist, iar 
sportivii obțin o parte din 
sumele destinate serviciilor, 
pentru care trebuie să 
plătească impozit.

Ordonanța a fost deja 
modificată în Camera 
Deputaților, care a stabilit că 
premiile obținute de sportivi în 
concursurile internaționale și 
în fazele superioare ale 
competițiilor internaționale 
intercluburi să nu fie supuse 
impozitării.

Ordonanța va fi supusă 
medierii, deoarece textele 
adoptate de cele două 
Camere sunt diferite.

Până la promulgarea legii 
de aprobare a ordonanței, 
impozitul pe venitul obținut de 
persoanele fizice din dobânzi 
rămâne în vigoare.

elevilor
2386 Ilia - Simeria; 2664 
Periam - Timișoara Nord; 
2684 Sânnicolau Mare - 
Timișoara Nord (toate între 
31 octombrie și 8 no
iembrie) și 2671 Timișoara 
Nord - Periam; 2691 Ti
mișoara Nord - Sânnicolau 
Mare (în perioada 30 
octombrie - 7 noiembrie). 
(V.R.)

Raid-anchetă în unitățile 
comerciale din Brănișca

Dacă în unele sate 
cooperativele de consum 
mai rezistă și astăzi, în 
localitatea Brănișca acest 
lucru nu se întâmplă. Din 
vechile magazine sătești au 
rămas doar... spațiile, astăzi 
închiriate de întreprinzători 
particulari. Curajoși și dornici 
de a face treabă bună, unii 
dintre întreprinzătorii 
particulari s-au încumetat 
chiar să ridice din temelii 
imobile cu destinația de 
unități comerciale. Inițiativele 
lor sunt demne de apreciat, 
luând în considerare faptul 
că pentru omul simplu, de la 
țară, a face cumpărăturile în 

comună sau în satul în care 
locuiește este o binecu
vântare. Pentru el, depla
sarea, fie și în cel mai 
apropiat oraș, înseamnă nu 
doar pierdere de timp, ci și o 
risipă de bani, ținând cont de 
prețurile ridicate ale biletelor 
la mijloacele de transport în 
comun.

Recent, am întreprins un 
raid-anchetă în câteva din 
unitățile comerciale care 
funcționează în localitatea 
Brănișca. Prima unitate 
căreia i-am trecut pragul se 
află în administrarea dlui 
lulius Popa. Este vorba 
despre Societatea comercială

Aprovizionarea se face după cerințele 
potențialilor cumpărători

Miha Andrei Comexim SRL 
Brănișca. Clădirea a fost 
construită special cu scopul 
de a deschide aici o unitate 
comercială. Un spațiu destul 
de încăpător este destinat 
barului, unde se servesc 
băuturi răcoritoare și 
alcoolice, apă minerală, 
•cafea, dulciuri și țigări de 
proveniență autohtonă și 
străină. Prețurile s-au 
menținut scăzute, cu toate că 
de curând s-a produs un nou 
val de scumpiri. Cum de 
altfel inimaginabil de scăzut 
este și costul unei fise de 
biliard de doar 500 de lei. 
“Am menținut prețuri scăzute 

îndeosebi la sucuri, bere și 
la diferite sortimente de 
lichior. Cu alte cuvinte, la 
cele mai solicitate produse. 
Cu toate acestea clienții sunt 
puțini, deoarece populația a 
devenit săracă, la noi în sat 
predominând șomerii. Lucru 
ce determină ca și vânzările 
să fie slabe, situându-se 
undeva în jurul sumei de 
200.000 de lei zilnic. Apoi 
mai există și concurență, 
căci în localitate sunt în total 
patru unități cu profil bar de 
zi. Profitul firmei nu este 
mare și nici câștigul nostru, 
dar pe lângă pensie și ceea 
ce obținem din agricultură, 

mai intră ceva bani în casă, 
oricât de puțini ar fi", 
mărturisea dl lulius Popa, 
într-o încăpere.alăturată se 
desfac spre vânzare produse 
alimentare și preparate din 
carne. Aprovizionarea cu 
mezeluri se face de la 
Sântuhalm, în cantități mici, 
funcție de cerințele 
potențialilor cumpărători. Dl 
lulius Popa considera că 
“aprovizionarea trebuie 
făcută cu câte puțin din 
fiecare pentru ca produsele 
să fie în permanență 
proaspete”.

în centrul localității, 
magazinul sătesc aparținând 

cooperativei a fost preluat 
sub formă de închiriere de 
către dna Angela Lazăr, 
administrator la SC 
Lazăr&Company SNC 
Brănișca. Aici a luat ființă 
un bar bine aprovizionat, 
iar într-o parte a încăperii 
se desfac produse 
alimentare preambalate: 
conserve, produse za
haroase, produse din 
grupe nealimentare, 
uleiuri, încălțăminte oe

Cristina CÎNDA, 
Ciprian MARINUȚ

(Continuare in pag. 2)
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Stabilitate și incertitudini
La manifestarea prilejuită de 

premierea firmelor cu rezultate 
pozitive în activitatea din anul 
1997 am avut o discuție cu dl ing. 
Gheorghe Griin, directorul general 
al Camerei de Comerț și Industrie 
a județului Hunedoara, instituția 
organizatoare a acțiunii.

- Cum apreciafi die director 
general, nivelul topului firmelor 
pe 1997 față de edițiile 
anterioare?

- în mod cert, mai bun, mai 
ridicat. Și numărul premianților a 
fost mai mare și performanțele 
competitorilor mai înalte.

- Au apărut în clasamente și 
unități cu unii indicatori mai slabi, 
cu datorii către stat. Să fie de vină 
criteriile de evaluare a 
realizărilor?

- Și criteriile sunt perfectibile, 
mai au nevoie de anumite 
corecturi. Noi chiar ne-am propus 
să intervenim la Camera de 
Comerț și Industrie a României, în 
sensul ca membrii comisiei care 
se ocupă cu stabilirea criteriilor 
pentru' desemnarea firmelor 
fruntașe să mai perfecționeze 
unele criterii.

- Iar evaluarea realizărilor în 
teritoriu?

- Aceasta o realizează 
Camerele de Comerț și Industrie 
din fiecare județ, după consultări 
și cu alte organisme locale abilitate, 
inclusiv cu Poliția economică, așa 
cum și noi procedăm, încât să 
evităm eventuale neconcordanțe

f---------------- ---------(Urmare din pag. 1)

iarnă din grupa cauciucului, 
precum și articole de uz 
casnic din plastic. “Apro
vizionarea magazinului se 
face pe bază de precomandă. 
Adudem în general ceea ce 
se cere. Am încercat să 
desfacem și băuturi fine, dar 
care sunt scumpe, iar 
oamenii de la sate foarte rar 
își permit să le cumpere. 
Atunci am răspuns cerințelor 
și posibilităților lor, apro
vizionând unitatea cu o gamă 
variată de sucuri și băuturi 
alcoolice la prețuri accesibile. 
Am adus, de asemenea, sare 
- un produs foarte solicitat pe 
piață, dar de care mulți 
comercianți se feresc, având 
în vedere prețul destul de 
scăzut la care se vinde. însă, 
pentru a te menține și a-ți 
forma clientela, în primul 
rând trebuie să onorezi cerin
țele populației", era de părere 
dna Angela Lazăr. Parte din 
mobilierul existent aici este 
propriu societății, parte a fost
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'(P TVR 1
9.00 TVR Cluj-Napoca 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 Bar
bara (s/r) 15.00 Ecoturism 
(mag.) 15.30 Em. în limba 
germană 17.00 Repere vitale
17.30 Mapamond 18.00 
Animaniacs (d.a); Casa plină 
(s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
333) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 întoarcerea (thriller SUA 
1992) 22.35 Jurnalul de noapte
22.50 Studioul șlagărelor
23.50 Fantasme ucigașe (f.p. 
SUA 1992)

TVR 2
9.00 Prietenul nostru 

comun (s/r) 9.50 Un cântec 
pentru fiecare 10.00 Dintre 
sute de catarge... (r) 10.50 
Lumină din lumină (r) 11.35 

^Timpul Europei (r) 12.00 Sun

ale indicatorilor economici.
- A fost de curând un top al 

firmelor și la nivel central.
- A fost, într-adevăr, topul 

firmelor private, organizat de 
Confederația Națională a 
întreprinzătorilor Privați Mici și 
Mijlocii. Topul național al CCI nu s-a 
ținut încă. Urmează. Iar la nivelul

' ÎN ECONOMIA ' 
HUNEOOREANÂ- * 

județelor nu există o ordine de 
organizare a festivităților de pre
miere. Fiecare își stabilește o dată 
pe care o consideră mai potrivită. 
Vreau să spun, făcând o paralelă 
între cele fouă topuri, că acela 
organizat de CNIPMMR a avut la 
bază alte criterii, principal fiind 
profitul unității.

- Firmele fruntașe din județul 
nostru participă deci la întrecerea 
pe țară.

- Da, clasamentele întocmite de 
noi pentru firmele din județ au fost 
transmise pe dischetă la Camera 
Centrală a României, au intrat în 
malaxorul general. O să aflăm ce 
se va întâmpla.

- Din câte am înțeles, pentru 
ediția abia consumată ați introdus 
câteva noutăți. Despre ce este 
vorba ?

- Două au fost aceste noutăți. 
Am acordat diplome distincte 
unităților cu unele rezultate la ex

Aprovizionarea se face după 
cerințele potențialilor 

cumpărători
preluat de la cooperativă, dar 
aspectul îngrijit al acestuia, 
perdelele și florile nelipsite 
de pe fiecare masă creează 
o atmosferă caldă și plăcută. 
Masa de biliard atrage în jurul 
ei tineretul, pentru care la 
sfârșit de săptămână, în sala 
alăturată, se organizează 
discotecă, fără perceperea 
vreunei taxe.

Camping - Pescărie 
Brănișca aparține aceleiași 
societăți și stârnește un 
interes deosebit în rândul 
turiștilor și al celor care 
îndrăgesc pescuitul. O zi de 
pescuit costă 8.000 de lei, iar 
cei care doresc să-și 
petreacă noaptea aici 
beneficiază de cazare în 
condiții moderne (camere cu 
două paturi) la prețul modic 
de 50.000 de lei/noapte. Dna 
Angela Lazăr ne-a împărtășit 

set Beach (s/r) 12.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 13.05 
Cu ochii'n 4 (r) 13.45 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 
Țiganca (s, ep. 25) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 
Universul cunoașterii 19.10 
Arhive românești. 19.40 
Dreptul la adevăr 20.10 
Natacha (s, ep. 67) 21.00 
Vânare de vânt (div.) 22.30 
Panoramic Jazz 23.10 
Căderea vulturilor (s, ep. 3)

ANTENA!
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.20 Iluzii 
(s, ep. 76) 11.20 Nightman (s/ 
r) 12.20 Procurorul (s/r) 13.20 
Fără limită 13.30 Planeta vie 
(do, ep. 112) 14.00 Știrile 
amiezii 15.30 Navarro (s, ep. 
17) 17.00 Caracatița 3 (s, ep. 
5) 18.00 Decepții (s, ep. 73)
19.30 Inspirația Carolinei (s, 
ep. 8) 20.00 Detectivi la Malibu 
(s, ep. 8) 21.00 Incidentul (co. 

port, indicator extrem de impor
tant, activitate deosebit de 
necesară în economia națională. 
Ne-am gândit să stimulăm și în 
acest mod producția de export. 
De asemenea am acordat 
diplome de excelență firmelor 
care în ultimii trei ani s-au situat 
consecvent pe unul din locurile 
1 -3. Iar dacă ne uităm că am dat 
22 de asemenea diplome putem 
constata că există o stabilitate 
în realizări pozitive a unor 
întreprinderi cu capital de stat 
ori agenți economici privați.

- Apropo de acest lucru, 
apreciați că firmele private pe 
1997 vor reveni și în 
clasamentele pe anul în curs? 
Au posibilitatea să-și mențină 
bunele realizări? Se va 
respecta acest indicator al 
stabilității?

- Cred că 75 la sută dintre 
ele au-șanse, au speranțe. 
Depinde în mare măsură de 
starea generală a economiei 
țării, de sumele bugetare pentru 
activitatea de investiții.

- Numai că economia 
românească are o stare destul 
de precară.

- Da, din păcate. Există o masă 
critică minimală a economiei, sub 
care nu e voie să se coboare. 
Am impresia că am atins această 
masă critică minimală. Așa că 
pentru unle unități economice 
viitorul este incert.

Dumitru GHEONEA

și câteva din planurile de 
viitor privind societatea 
comercială, printre care 
extinderea campingului prin 
punerea în funcțiune a unui 
ștrand, baza de agrement 
pentru turiști. Tot dumneaei 
are în administrare și ABC- 
ul situat în zona gării unde 
se desfac felurite produse: 
sucuri, cafea și dulciuri.

Un fapt îmbucurător 
este acela că, spre 
deosebire de celelalte 
domenii sociale în care se 
pare că lucrurile merg din 
ce în ce mai prost, comerțul 
privat tinde să se contureze. 
Și chiar dacă la sate 
populația are venituri mici, 
unitățile comerciale supra
viețuiesc tocmai datorită 
faptului că se adaptează 
cerințelor potențialilor 
cumpărători.

SUA 1991) 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Twin Peaks (s, ep. 
24)

PRO TV
9.40 Roata norocului (r) 

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.40 Gesturi însemnate 
(s,ep. 12) 11.25 Beverly Hills 
(s/r) 12.10 Melrose Place (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
întâlnire cu presa (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s, ep. 606) 
16.00 Nano (s, ep. 152) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Urmărire 
generală 17.35 Reforma la 
români 18.00 Audiența 
națională (talkshow) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.20 
Chestiunea zilei 20.30 Ultima 
frontieră (s, ep. 18) 21.30 
Gremlins II (f. fant. SUA 1990)
23.15 Știrile PRO TV - Un altfel 
de jurnal 23.35 Chestiunea 
zilei

ACAoA
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
Căsuța poveștilor (d.a/r) 9.00

Cu ce s-au ales dăscălii 
după greva generala

(Urmare din pag. 1)

pentru aprilie-mai anul viitor, 
în două tranșe; «aplicarea 
integrală a Legii 128/1997, de 
la 1 ianuarie 1999.

Prevederile protocolului, 
după cum se poate vedea, 
vor aduce majorarea veni
turilor dascălilor mai ales 
odată cu începerea anului 
viitor. O situație mai specială 
au în aceste condiții dascălii 
hunedoreni. Dacă în timpul 
grevei generale se credeau 
pedepsiți pentru curajul de a 
fi aplicat Legea 154 de la 
intrarea sa în vigoare, acum 
se pot considera avantajați: 
majorările de care ei au 
beneficiat, colegii lor le vor 
dobândi abia la primăvara 
care vine.s___________________________

Tot așa îi bate gândul. 
Să-și ia casa și pământul

(Urmare din pag. 1)

Cum era firesc, acest act 
normativ a fost contrat puternic 
de către senatorii PNȚCD, cărora 
li s-au alăturat și colegii lor de la 
PNL și UDMR, prin argumentul că 
se creează o nouă structură de 
stat, blocându-se procesul 
privatizării acestor unități 
agricole. Ideea a fost susținută și 
de alți politicieni, specialiști, 
ziariști.

Dezbaterile pe această temă 
au fost amânate până săptămâna 
viitoare. Dar disensiunile în 
coaliția aflată la putere continuă. 
Și probabil că nici nu se vor găsi 
vreodată piste comune de 
parcurs în aceste domenii, în 
care opțiunile și interesele țără
niștilor nu au puncte de 
convergență cu ale democraților.

Nu încape îndoială că retro
cedările funciare și imobiliare 
sunt necesare, trebuiau făcute 
mai de mult, cum s-a întâmplat în

Sărmana Maria (s/r) 9.45 Te 
iubesc (s/r) 10.15 Din toată 
inima (s/r) 11.10 Ca la mama 
Acasă (r) 11.15 Dragoste și 
putere (s/r) 12.00 Misterioasa 
doamnă (s/r) 12.45 Child’s Play 
(f/r) 15.00 Guadalupe (s, ep. 
38) 16.00 Te iubesc (s, ep. 42)
16.30 Din toată Inima (s, ep. 
215) • Concurs 17.30 Uneori 
avem aripi (s, ep. 46) 18.25 Ca 
la mama Acasă 18.30 Sărmana 
Maria (s, ep. 93) • Concurs 
19.05 Sărmana Maria (s, ep. 
94) 19.25 Șoimii călători (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 210) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă (s) 22.30 Secvențe 
(dramă România ’86)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag.) 10.00 

Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/r) 
15.00 Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s)

Greva generală din 
învățământ s-a încheiat cu 
rezultate îmbucurătoare 
pentru greviști. Se mai 
aud însă voci care susțin 
că deocamdată cele 
stipulate în protocolul 
încheiat sunt doar 
promisiuni. Dar există și 
speranțe că acestea vor 
deveni realități palpabile, 
că învățământului i se 
recunosc în sfârșit locul, 
rolul și meritele în 
societatea românească. Se 
mai ivesc și întrebări de 
genul chiar trebuia să se 
ajungă la această formă de 
protest? Important este că 
s-au găsit soluții și greva 
nu s-a prelungit prea mult, 
afectând reforma aflată la 
primii săi pași.

toate țările vecine României. 
Proprietarii de case, de 
pământuri, de alte bunuri 
trebuie să reintre în posesia lor. 
Este o componentă a 
democrației. însă dacă tot am 
rămas în urma timpului, trebuie 
să înțelegem că nu acestea 
constituie cu adevărat, la 
această oră, obiectivele 
principale ale reformei în 
România. Ele sunt altele, mult 
mai importante și mai necesare. 
Sunt privatizarea, descentra
lizarea administrativă, echilibra
rea sistemului financiar și 
fiscal, consolidarea instituțiilor 
democratice, protecția socială a 
populației. Pentru acestea, în 
primul rând, membrii coaliției 
trebuie să găsească înțelegere 
unii la alții, să arunce peste bord 
orgoliile și interesele meschine 
și să dea țării, populației, legile 
de care este cea mai mare 
nevoie, pentru binele general al 
națiunii.

17.15 1999 (s) 18.00 Călătorii^ 

în lumi paralele (s) 19.00 Știri
19.45 Meșterul casei (s)
20.15 Atingerea îngerilor (s, 
ep. 45) 21.15 Puzzle (dramă 
SUA 1985) 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 VDEYA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Plai de cânt și dor
10.35- 11.00 Muzică, promo
16.35- 17.30 Program
muzical 17.30-17.55 In
terviul săptămânii 17.55- 
18.00 TELEX 22.05-22.15 
Știri locale (r) >
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O BERBEC 
(21.III - 20.IV)
Vă simțiți optimist și plin de 

forță. Relația cu persoana iubită 
tinde să se îmbunătățească. 
Este posibil ca tatăl dv. să aibă o 
realizare de natură financiară.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)
O zi în care veți avea multe 

discuții cu cei din jur. Nu vă 
supărați pe prietenii care vă 
atrag atenția că greșiți - ei nu vă 
vor decât binele. Acordați mai 
multă atenție sănătății.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)
Astăzi sunteți mai sensibil, dar 

și mai lipsit de energie. Dacă veți 
evita să vă implicați în activități 
mari consumatoare de energie, 
tQtul va decurge normal.

O RAC
(22.Vi - 22.VII)
Puteți avea multe realizări în 

orice domeniu, mai puțin în cel 
socio-profesional. Câteva 
evenimente vă vor lua prin 
surprindere astăzi. De la drum 
vă vor parveni, de asemenea, 
vești neașteptate.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)
O zi bună de studiu și de 

rezolvat acte personale sau la 
serviciu. Activitățile comerciale 
v-ar putea aduce și ele destule 
satisfacții. Un telefon vă va 
pune în încurcătură.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)
Deși nu aveți motive, vă faceți 

prea multe probleme din nimic. 
Pentru a nu avea surprize 
neplăcute, ați putea profita de 
această zi ceva mai liniștită și să 
vă odihniți.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)
Vă bate gândul să faceți o 

călătorie, dar nu sunteți hotărât. 
Rudele apropiate insistă să o 
faceți, însă nu sunteți sigur că 
situația materială v-ar permite 
așa ceva.

Z) SCORPION 
(23.X - 21.XI) 
Partenerul de viață încearcă 

să fie conciliant, deși nu prea îi 
stă în fire. încercați să îl ajutați și 
faceți astfel încât să amânați 
discuțiile pentru altă zi mai 
favorabilă.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII) 
Veți primi o veste care v-a 

ținut cu sufletul la gură. Prietenii 
vă invită să sărbătoriți ceva 
alături de ei. N-ar fi exclus ca 
cineva din grupul dv. să fie 
promovat.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)
Aveți nevoie de sprijin din 

partea unei persoane influente, 
care așteaptă hotărârea dv. Vă 
urmărește ideea unui nou 
domeniu care să vă dea 
satisfacție.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
Vă veți face remarcat datorită 

inteligenței și bunului gust de 
care dați dovadă. Astăzi veți 
găsi mai mult timp pentru odihnă, 
ceea ce vă va ajuta să arătați și 
să vă simțiți mai bine.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)
V-ați implicat în prea multe 

probleme și acum munciți din 
greu pentru a le finaliza. N-ar 
strica să o luați mai încet, cel 
puțin pentru o vreme. O veste 
bună de la părinți vă va remonta.
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Deva la orizontul mileniului trei
- în urmă cu câteva zile, 

la Primărie a avut loc o dis
cuție cu toți factorii locali 
privind Municipiul Deva la 
orizontul mileniului trei. Ce 
concluzii s-au desprins în 
urma acestor dezbateri?

- Problemele mari care le-am 
discutat au vizat dezvoltarea 
orașului din punctul de vedere al 
locuințelor și al unor activități 
economice. în acest sens se 
intenționează o extindere a in
travilanului până la Sântuhalm și 
în zona spre Cârjiți. Avem în ve
dere elaborarea unui nou PUG, 
cel prezent fiind depășit, care 
să aibă în vedere o concepție 
unitară asupra întregului mu
nicipiu.

Ca o idee de bază în cartiere 
se intenționează păstrarea zo
nelor verzi, de a conserva locu
rile dejoacă pentru copii și agre
ment cât și de a crea anumite 
zone unde să se poată parca 
autoturismele. Având în vedere 
numărul tot mai mare de mașini 
dorim să realizăm un parking 
supraetajat, iar pe DN7 se ana
lizează ideea extinderii cu încă o 
bandă de circulație a tronsonului
... .-  

1

Caleidoscop infracțional
Criminaliștii

în primele 9 luni ale acestui an, 
lucrătorii Biroului Criminalistic din 
cadrul Poliției municipiului Deva au 
efectuat 493 de cercetări la fața 
locului. în principal, faptele con
statate constau în 81 de furturi 
din unități comerciale, 32 furturi 
din locuințe, 82 furturi din auto
turisme, 116 accidente de cir
culație, 35 morii suspecte, 15 fur
turi de autoturisme.

Opt cauze complexe - 
1.000.000.000 de lei 
prejudiciu!

în aceeași perioadă, activi
tatea de cercetare penală a cu
prins 186 de dosare. Dintre aces
tea, 48 au fost soluționate cu trimi
tere în judecată. Spre deosebire 
de anii trecuți, a crescut fermi
tatea împotriva celor cercetați în 
dosarele cu prejudicii mari și grad 
de periculozitate sporit.

Numai în 8 cauze complexe 
s-a constatat un prejudiciu de 
1.000.000.000 de lei!

Pentru liniștea cetă
țeanului

Lucrătorii Biroului Ordine Pu
blică au participat la efectuarea 
a 6 razii, 131 acțiuni, 1715 con
troale și la numeroase patrulări 
în zonele aglomerate, frecven
tate de elemente infractoare. 
Aceste activități s-au soldat cu 
identificarea și prinderea a 262 
de infractori, 6 urmăriți general. 
Au fost soluționate 71 mandate 
de executare a închisorii con

travenționale.

străzi In reparație
De curând, în municipiu s-au 

finalizat mai multe lucrări de repa
rații pe străzile Gh. Doja, Emines
cu, Crișan și Liliacului. De aseme
nea, se derulează mai multe lu
crări ce vizează supralărgirea DN 
7 între km 93-94 în zona Izvor.

Tot în cadrul lucrărilor de re- 
amenajare a străzilor s-au mon
tat lumini intermitente la trecerile 
de pietoni în zona Lido. Valoarea 
numai a reparațiilor efectuate 
până în prezent se ridică la 200 
milioane de lei, iar a celor de pe 
DN 7 la peste un miliard de lei.

ECARISAJ
De la începutul lunii noiembrie, 

în Deva va funcționa un serviciu 
de ecarisaj ce vizează prinderea 
și sterilizarea câinilor vagabonzi 
din municipiu. în acest sens, sunt 

ce traversează Deva, sau scoa
terea centurii în afara localității.

- Ați amintit că o idee de 
bază pentru viitor este și 
aceea de a conserva zonele 
verzi. Ce se va întreprinde în 
cazul „grădinilor de zarzavat” 
din jurul blocurilor.

Discuție cu
dl VALERIU NANDREA 

șeful Serviciului Urbanism și 
Amenajare a Teritoriului din 

cadrul Primăriei Deva
- Din acest punct de vedere 

zonele ocupate ilegal pe domeniu 
public vor fi degajate. Facem un 
apel într-o primă fază la înțele
gerea situației iar în a doua în ca
zurile unde nu există receptivitate 
locatarii vor fi sancționați contra
vențional.

- Ce se are în vedere în 
mod special în viitorul Devei?

- Din planul urbanistic al muni
cipiului, așa cum a reieșit și dintr-o 
discuție cu factorii implicați în 
viitorul orașului, s-a accentuat 
necesitatea dezvoltării unor zone 
de agrement pe malul Mureșului.

Au fost vizate aspecte de 
ordin preventiv, prin participarea 
la măsuri de ordine prilejuite de 
manifestări politice, culturale, 
sportive și de altă natură, cât și 
cercetarea, identificarea și prin
derea persoanelor care se sus- 
trăgeau urmăririi penale. Ofițerii 
și subofițerii sectoriști au solu
ționat 166 de cauze și lucrări 
penale cu autori necunoscuți. 
Dintre acestea, 141 au fost prin 
identificarea făptuitorilor.

Acțiuni și controale pri
vind evidența populației

Recenta analiză desfășu
rată asupra activității'desfășu
rate de polițiștii deveni pe pri
mele 9 luni ale acestui an a re
liefat și volumul important de 
activități al lucrătorilor Biroului 
Evidența Populației. S-au eli
berat 2673 buletine de identi
tate, 684 adeverințe de iden
titate, aplicate 1071 schimbări 
denumiri de străzi și atribuite 
2050 vize de reședință. De 
asemenea, în fișele de eviden
ță locală au fost operate 13.647 
mențiuni, iar la cererea forma
țiunilor operative, a unor insti
tuții, agenți economici ori per
soane fizice - s-au efectuat 
10.155 verificări în evidența 
locală, manuală sau automată. 
Cu prilejul acțiunilor și controa
lelor, al celorlalte activități, au 
fost identificați și prinși patru 
urmăriți general și doi local. Au 
fost aplicate 163 sancțiuni con- 
travențioanle în valoare de 
4 450.000 de lei.

atenționați toți cetățenii care au 
câini de rasă să nu-i lase nesu- 
pravegheați. La baza acestei ac
țiuni stă numărul mare de câini 
existenți în municipiu, precum și 
evenimentele nedorite generate în 
ultimul timp.

DERATIZARE
O amplă acțiune de deratizare 

se va declanșa în Deva începând 
din primele zile ale lunii noiembrie 
ce vizează în primul rând comba
terea șobolanilor. Prin acțiunea de 
deratizare se vizează locurile de 
depozitare a gunoaielor, subsolurile 
blocurilor și zona containerelor. 
Pentru a se preveni unele eveni
mente nedorite autoritățile locale îi 
avertizează pe cei care scor
monesc în gunoaie după resturile 
menajere și care ulterior le dau 
animalelor.

s

Acest lucru presupune o ame
najare a digului pentru a fi cir
culat cu mașina, dezvoltarea 
unui mic port ce vizează și lu
crări de regularizare a râului pe 
întreg cursul.

Există și posibilitatea dezvol
tării orașului pe dealurile ce încon
joară municipiul. Aici avem mari 
solicitări din partea cetățenilor. 
Problema rămâne că noi, din bu
getul Consiliului Local, trebuie să 
realizăm infrastructura care, din 
lipsă de bani, este limitată.

- După '89 s-au construit 
multe imobile fără aprobări, 
în special garaje. Ce s-a rea
lizat în acest sens?

- Aici s-a luat o măsură de 
către Consiliul Local, în sensul 
autorizării acestora. Am mers pe 
ideea de a sprijini oamenii nu 
pentru a demola ce s-a 
construit.

Aș dori să transmit celor ca
re construiesc că fiecare are 
nevoie de o autorizație. Sunt 
foarte mulți care spun că nu cu
nosc legea. Este păcat să plă
tească amenzi, întrucât mai de
vreme sau mai târziu este ne
voie de un asemenea act.

La discotecă.

Fără doar și poate gara municipiului reședință de județ este . 
o clădire frumoasă. Faptul acesta nu-l neagă nimeni. N-am fost 
de mult aici noaptea, dar așteptarea unei persoane ce venea de 
foarte departe mi-a prilejuit culegerea unor observații interesante.

Trenurile vin și 
pleacă

Rostul unei gări este să pri
mească oameni și trenuri și să 
faciliteze trecerea lor mai de
parte în rostul lor. Cele mai multe 
trenuri ce au trecut în noaptea 
ce am petrecut-o în gară de pe la 
mijlocul ei încolo, au fost marfare. 
Am văzut garnituri cu cărbune 
bine încărcate, dar și alcătuite din 
cisterne și vagoane pentru ci
ment, platforme ș.a. Trecerea 
garniturilor era însă rară și mi- 
am dat seama că faptul acesta 
este și el o consecință a prăbu
șirii economice a României.

Somn și liniște
în clădirea gării, în jurul ei și 

pe peron era curat, dar erau 
puțini oameni deși era sâmbătă

r *
Poluarea mediului înconjurător 

pe care o realizează în zonă 
Casial SA Deva nu mai reprezintă 
nici un secret. Din investigațiile și 
studiile efectuate de către APM 
Deva rezultă că fenomenul poluant 
are un impact major pe o suprafață 
minimă de 25 de kmp, iar valorile 
înregistrate la cele 10 puncte de 
verificare a poluării depășesc cu 
mult limitele admise de către nor
mele în vigoare.

Din iulie ‘99 se 
reduce poluarea

Potrivit contractului de vânzare 
încheiat cu FPS, în urma căruia 
pachetul majoritar a revenit unui 
partener străin, s-a stabilit o cla
uză prin care se vor aloca pentru 
diminuarea fenomenului poluant și 
protecția mediului 1,2 milioane de 
dolari în 1998 și 2,8 milioane de 
dolari în 1999. în urma acestor 
investiții începând din iulie 1999 
emisiile la coș se vor reduce la 
cca 20 mg/cm, fapt ce reprezintă 
o valoare foarte aproape de nor
mele în vigoare ce prevăd un CMA 
de 17 g/mp/lună.

Până la punerea în funcțiune a 
noilor investiții valorile înregistrate 
în punctele de control consem
nează concentrații până la 86,75 
g/mp/lună, poluare ce creează 
disconfort în zonă, fără să mai vor
bim de impactul acesteia asupra 
florei, faunei și implicit a sănătății 
noastre 

Prea mare gălăgie
Mai mulți locatari din zona Casei de Cultură Deva ne-au sesizat ■ 

că seara târziu muzica de la discoteca de la subsol este prea tare. ! 
Numărul mare al decibelilor îi face pe locuitorii din imediata apropiere I 
a discotecii să nu poată adormi până noaptea târziu. Aceștia mai sunt | 
de părere că zarva poate fi eliminată dar.a organizatorii discotecii țm ■ 
seama câ sunt totuși In centrul orașului și nu In codru

Pagină realizată de
Valentin NEAGU. Corne! POENAR. Traian BON DOR

GARA - la ceas de noapte

noaptea. Sala de așteptare cis I 
era închisă cu un lacăt, iar oa
menii se înghesuiseră în cea de 
cls a ll-a. Unii cucăind , stând cu 
coatele pe genunchi, alții se întin
seseră pe mai multe scaune de 
plastic. Cei ce n-au avut loc înă
untru se ghemuiseră pe lângă pe
reții de la etaj moțăind în poziții 
incomode, chiar și pe scările se
cundare. Se vorbea, în general, în 
șoaptă. Doar la o cofetărie de la 
etaj doi tineri băteau de mama fo
cului în butoanele jocurile meca
nice înjurând în gura mare că nu 
le ies așii, popii sau damele. în fața 
unității două femei sorbeau alene 
din cănițe cu cafea așteptând 
cine știe ce.

Altercații
La un moment dat -, să fi fost 

pe la trei -- în holul mare s-au auzit

Interdicție♦
Printr-o hotărâre a Primăriei 

Municipiului Deva se interzice 
inscripționarea cu vopsea a ori
căror numere sau alte elemente 
pe străzi, în parcări, de către 
persoane fizice, juridice, a lo
curilor publice. Atât persoanele 
fizice, cât și cele juridice care 
doresc să obțină spații proprii 
de parcare o pot face numai în 
baza unei aprobări de rigoare 
date de către Primăria Deva. în 
caz contrar toți cei care încalcă 
aceste reglementări vor fi sanc
ționați contravențional.

Traseu
experimentai
în urma ședinței Consiliului 

Local din 20 octombrie a.c. la 
inițiativa dlui consilier Ovidju 
Jurca s-a aprobat un traseu ex
perimental în municipiu. Noul tra-

±

Banii, dacă se învârt repede, 
se înmulțesc ț

ge aici. Faptul acesta permite 
stabilirea de prețuri mici. Astfel 
reușim să facem banii să se în
vârtă foarte repede și să facă 
pui - bani adică - cât mai mulți.

- Este activitatea socie
tății profitabilă?

- Este, atâta pot să vă spun. 
Cât este profitul nu contează.

- într-adevăr, nu. Este 
dreptul dvs să-l țineți se
cret. Am putea acum abor
da problema ce ați enunțat- 
o mal înainte.

- V-am spus că vrem să 
recuperăm unități închiriate. Cu 
patru dintre acestea contractul 
de închiriere a expirat, dar chi
riașii nu vor să iasă din spațiu.

- Care sunt firmele res
pective?

- Indra, Marc, Comlux și 
Electron. Le-am dat în judecată.

- O să vi se Impute că 
vă opuneți privatizării.

- Noi suntem deja privatizați.
- Poate vor să cumpere 

actualii chiriași spațiile res
pective.

- Or fi vrând, dar nu le 
vindem.

Societatea comercială 
“Venus" SRL s-a privatizat - 
simplă coincidență - odată cu 
ziarul nostru. Cu această con
statare a început discuția ce 
am avut-o recent cu dl. Liviu 
Tudor, directorul societății.

- Ce obiect de activitate 
"Venus”?

- Desfacere de produse 
nealimentare. Dispunem de 26 
de spații comerciale. Șase din
tre acestea sunt în adminis
trația societății, celelalte au fost 
date în chirie.

- Cam multe în chirie, 
nu credeți, die director?

- Ba da. Tocmai de aceea 
vrem să le recuperăm pe cele 
care au vad comercial bun. Aici 
mai avem însă o problemă.

- înainte de a o aborda, 
am mai avea câteva întrebări. 
Prima: pe ce principii se ba
zează activitatea societății?

- Pe extinderea aprovizionării 
direct de la producători, evitând 
intermediarii. Pe aplicarea unui 
adaos comercial cât mai mic. Ni
velul maxim al acestuia nu depă
șește 30 %. Dar rareori se ajun- 

voci ridicate și multe priviri s-au 
îndreptat într-acolo. Un grup de 6- 
7 tineri se gâlceveau.

- De data asta ați învins - 
zise unul încet. Dar va veni turul II.

- Tot voi veți încasa - îi răs
punse altul.

își făcu apariția o patrulă for
mată dintr-un polițist și un jandarm. 
Polițistul zise politicos, dar ferm:

-Eliberați garai Unii într-o par
te ceilalți în altă parte!

Grupul s-a risipit.
Vânzătoarea de la un chioșc 

din fața gării i se destăinuia unei 
prietene probabil:

- L-am refuzat tu, că era băut. 
Dar a zis că o să revină și o să 
mă omoare.

Ceasurile 
mincinoase

în gară sunt instalate trei cea
suri publice. Unul este fixat pe 
frontispiciul clădirii, al doilea în 
holul central, iar al treilea pe pe
ron. în noaptea aceea toate min- 

seu de transport în comun vi
zează ruta Gară - Bdul luliu Ma
niu - stație la Regia Autonomă a 
Cuprului Deva - Mihai Eminescu 
cu stații la Casa Mortuară și UM 
01719 Deva - Cartodrom - Stra
da Minerul (stație în zona lice
elor) - Policlinica Veche (stație) 
- Bdul Decebal - cu stație la 
fostul sediu al Băncii Agricole, 
Piață (stație) și retur gară.

Jocuri pentru
copii

Recent în cartierul Dorobanți 
și în zona Bejan au fost ame
najate de către primărie două 
complexe de jocuri pentru copii 
- balansoare, tobogane, hinte. 
Un asemenea complex de jocuri 
pentru copii se va mai realiza și 
în cartierul Gojdu lângă blocul 
A3 precum și în zona străzii Ion 
Creangă. Pentru aceste ame
najări s-au alocat 40 milioane de 
lei de la bugetul statului.

I

,z

țeau, arătau ore diferite, fiecare 
alta. O patrulă a gardienilor pu
blici se plimba agale pe peron 
și primprejurul gării. Un om cu 
barbă bogată, cam sură, nu-și 
găsea locul. Purta în spate un 
rucsac uriaș încât aveai impre
sia că-și luase în spinare toată 
avuția din casă. Un câine lătra 
undeva în noapte...

Imagini nocturne
Stând în dosul gării cu spa

tele la ea ți se înfățișează pri
virilor imagini care te atrag. Bule
vardul luliu Maniu este scăldat în 
lumină roșiatică, până în centrul 
vechi. Ochiurile semafoarelor 
clipeau în cele trei culori cu care 
sunt dotate. Circulația era extrem 
de redusă, dar nici un condu
cător auto sau pieton nu trecea 
pe roșu. Trei mașini străine - 
niște harabale pe roți - alunecau 
pe șoseaua de centură clipind 
din lămpile lor semnalizatoare.

Noaptea înaintează spre 
dimineață, cu pași rari și mărunți.
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La Brănișca,

Mureșul a afectat culturile, 
reducând recolta

Și în comuna Brănișca 
inundațiile din acest an au 
produs pagube. După ce în 
primăvară s-au cheltuit sume 
importante de bani pentru ară
turi, însămânțări și substanțe 
pentru tratare, Mureșul furios a 
năvălit peste câteva parcele 
distrugând unele culturi.

Din spusele dlui loan 
Matei, inginer agronom la 
Camera Agricolă, am aflat 
că unele lucrări de recoltare 
au luat sfârșit și altele sunt 
pe cale de a se finaliza, dacă 
vremea capricioasă permite 
acest lucru. La ora actuală 
mare parte din recolta de 
toamnă este strânsă. S-a se
mănat porumb pe 406 ha de 
pământ, dintre care în urma 
calamităților au mai rămas 
doar 325 ha. De pe această

suprafață s-a obținut o pro
ducție medie de 3500 kg/ha, 
cum aprecia dl loan Matși. 
“Terenurile proprietate pri
vată sunt date în arendă la 
Agromicia Vețel, iar recol
tarea se face mecanizat”, 
mai spunea dumnealui.

La data documentării 
noastre nu se recoltaseră încă 
o suprafață de 7 ha de către 
Agromicia Vețel și alte 5 ha 
reprezentând proprietăți pri
vate. Recoltarea cartofilor s-a 
făcut la timp. Din totalul însă
mânțat de 116 ha au fost afec
tate doar 7 ha. De pe cele 
109 ha rămase intacte în ur
ma inundațiilor, “am obținut o 
producție totală de 1690 tone, 
ceea ce este acceptabil”, 
mărturisea dl loan Matei.

Cristina CfNDA

C . . . . . . .
Modernizare

în Hațeg se sapă șanțuri 
prin cartierul de blocuri și 
prin alte părți ale orașului. în 
ce scop? După montarea 
centralei telefonice Alcatel s- 
a trecut la modernizarea re
țelei subterane cu cablu cu 
fibre optice. Lucrarea o efec
tuează SC “Teleconstrucții” 
SA Timișoara.

Restanțieri
Din discuția cu dl Ștefan 

Deac, șeful circumscripției 
fiscale din Călan, am reținut 
că în oraș există 315 socie
tăți comerciale. Marea majo
ritate dintre acestea se înca
drează în disciplina comer

cială. Sunt însă și societăți - 
circa 25 - care au restanțe. 
Printre acestea se numără 
SC Hidrotermtrans, Agro- 
mec, Cooperativa “Streiul” 
SA.

Hoțul de argint
Dănuț Moldovan din Hu

nedoara vindea în munici
piul de pe Cerna contacte, 
lamele și pastile. Toate din 
argint. Asemenea piese se 
găsesc numai la SC “Side
rurgica” SA de unde, de fapt, 
comerciantul le și luase, 
cum s-a dovedit mai apoi. A 
fost depistat de gardienii pu
blici și dat pe mâna poliției.

Traian BONDOR

COLABORARE
La recenta conferință de 

presă organizată de condu
cerea SC “Apaterm" SA s-a 
anunțat o veste de natură să- 
i bucure pe locuitorii reșe
dinței de județ: o firmă da
neză s-a oferit să ajute muni
cipiul cu 5 milioane de mărci 
germane, cu o dobândă de 
5,7 la sută pe an. Suma este

destinată modernizării unui 
punct termic cu schimbătoare 
de căldură alcătuite din plăci. 
Firma respectivă este dis
pusă să modernizeze toate 
punctele termice din Deva, 
lată o colaborare care sperăm 
să fie benefică pentru ambele 
părți și mai ales pentru locui
torii reședinței de județ.

MULȚUMIRI*
Primăria Municipiului 

Deva mulțumește și pe 
această cale tuturor spon
sorilor - BCR, BIR, SC 
COM RODOSTAR SRL, 
CAFEA EXPRESS EMB 
ALIMCOM SRL, GROUP 
CONTINENTAL SERV SRL, 
ANA COM LUX SRL, SANDI 
COM SRL, "DAN CORNEL” 
SNC, QUADRA 
DANEROM IMPEX 
ALTAMIRA SRL, 
TRANS DOR

AGROCOMPANY SRL, 
DEVASAT SRL, SIMAKO 
INVEST SRL, BIOSTIM 
ALCOM SRL, EVEREST SRL 
DEVA, BANCA AGRICOLĂ, 
SIMAKO INVEST SRL DEVA, 
TOTALITARIS COM DIVERS 
SRL DEVA - care prin con
tribuția lor materială și fi
nanciară i-au sprijinit orga
nizarea și buna desfășura
re a ediției din acest an a 
manifestării culturale 
"Serbările Cetății 1998".

SRL, 
SRL, 
COM 
SRL,

S.C. COMAT DEVA SA
Țeava neagră pentru instalații și construcții, țevi zincate 

sau tablă neagră subțire, mijlocie și groasă, tablă 
decapată - puteti cumpăra, la cele mai scăzute preturi, 
la SC COMAT DEVA SA - distribuitor autorizat al

SC SIDEX SA Galați.
Informații suplimentare vă sunt oferite la sediul firmei 

din Deva, str. Depozitelor, nr. 5 sau la telefoane: 
054-221009, 054-233137, interior 180.

De unde proteina?
După cum se știe, principiile 

alimentare în hrana zilnică tre
buie să se afle într-un raport 
echilibrat. Proteinele, glucidele, 
lipidele trebuie asigurate în ali
mentație îmbinând corespun
zător în prepararea mâncării ali
mentele care le conțin pe aces
tea. Un rol foarte important în 
hrănirea celulei nervoase îl au 
proteinele, ele obținându-se prio
ritar din carne dar și din pro
duse de origine 
vegetală. Noi însă 
nu ne-am propus 
în acest ciclu de 
articole să facem 
teoria alimentației 
științifice, nea- 
vând căderea pentru aceasta ci 
să reliefăm câteva adevăruri 
statistice în această direcție, 
adevăruri scoase în evidență 
de ancheta integrată în gosT 
podărfi. Așadar, ce a consumat 
preponderent românul în anul de 
referință. Consumurile se referă 
la o lună medie de 30 de zile.

Produsele din cereale - pâi
ne și alte produse de panificație, 
mălai, făină, orez - 10,655 kg, 
revenind circa 350 grame pe zi; 
carne și preparate din carne - 
1,637 kg, adică 54,5 grame pe zi. 
A se nota însă că acest consum 
reprezintă media între ce a mân
cat împăratul și ce a mâncat sol

“-------------------------------- 1
Ce spune AIG 
despre viața 
noastrâ (V)

datul vorba Sfintei Scripturi. Nu
mai că în viața noastră laică fie
care a mâncat ce și-a putut per
mite să cumpere. O persoană 
dintr-o gospodărie de salariați - 
61 de grame pe zi, o alta, dintr-o 
gospodărie de patroni, 97 de gra
me. Despre câtă carne s-a con
sumat în gospodăriile de șomeri și 
în cele de pensionari e bine să nu 
mai vorbim: 32 de grame pe zi pe 
o persoană dintr-o gospodărie de 

șomer și 51,2 
grame pe persoa
nă și zi într-o 
gospodărie de 
pensionari. Din 
aceste ultime do
uă categorii de

gospodării sunt în țară peste 6 
milioane, reprezentând circa ju
mătate din populația țării.

Dar să reliefăm și alte con
sumuri alimentare: lapte - 2,1881, 
adică ceva mai mult de 70 ml pe 
zi, produse lactate - 0,359 kg, 
revenind 12 grame pe zi. De 
unde proteina atât de necesară 
organismului? Trăiască găinile 
care dau ouăle. Din astea am 
consumat în medie un ou la 5 
zile, cheltuind pentru ele doar 
600 de lei pe bucată din bugetul 
auster al familiei - de muncitor, 
de țăran, de patron, de șomer, 
de pensionar.

ion CiOCLEi J

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ

CARAT 1500 ER-I
Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER~I este 

destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale. 

Caracteristici:

J Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat 
la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)

J Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
J Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 

1.400 articole la restaurante

■S Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul 

casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de emitere a bonului, 

seria fiscală)

J Interfețe pentru cuplai la calculator, cân’ar electronic, cititor optic 
J Sertar cu cifru de siguranță

Se asigură service garanție și postgaranțfe de către IIRUC SA Deva
PREȚ 400 $ * TVA

INFORMAU LA TEL: 054212357, 054-214124 SAU LA SEDIUL S0CIEWII

ACȚIUNE
ST1HL*

CEL MAI VÂNDUT MOTOFERĂSTRĂU DIN LUME!

15 septembrie -15 decembrie 1998
Cumpărați pe durata acțiunii un motoferăstrău 023,039 

sau 036 și veți primi un PACHET GRATUIT de accesorii:
■ 023: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport
-039: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină
- 036: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină, pană. 

Piese de schimb și service asigurate în garanție și 
postgaranție.

STML Distribuitor autorizat
5C TOUR IMPEX COMSERV SRL . Șos. Cnitilei, nr. >- - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - , , ,,- - - - - - - - - '

114 București. Magazine: DEVA, b-dul Decebal, bl. I parter, 
Tel.: 6672663 ^D, str. Avram lancu, bl. 43, parter,

6686670 ' HUNEDOARA, b-dul Corvin, bl. 9, parter.
Fax: 2225241. Telefon/fax: 054/230613, mobil: 092/398437.

Testați și cumpărați!

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ 
DEVA

vinde prin licitație publică un autoturism

RENAULT LAGUNA
Prețul de pornire a licitației este de 

120.000.000 lei
Relații suplimentare la secretariatul facultății, 

Str. 1 Decembrie, Nr. 28, Deva sau la 
telefon 054-211816, 054-219076, între orele 8-15

SCCtIAII ASSSA
Ceva

cu sediul pe str. 22 Decembrie, nr. 118, 
angajează inginer auto sau tehnician 

auto
Condiții:

- bun cunoscător al limbii maghiare (scris și citit)
- vârstă maximă'40 ani t , ,

. - ---- —------ --------------

S.N. Tc. ROMTELECOM S.A 
prin DTc. Hunedoara anunță PERSOA
NELE FIZICE că relațiile dintre 
ROMTELECOM și Utilizatorii 
serviciilor telefonice sunt stabilite 
pe bază de CONTRACT, conform Licen
ței de operare emisă de Ministerul Comuni
cațiilor.r —

Pentru semnarea Contractului, vă 
invităm la Biroul Relații cu Publicul din r
cadrul Serviciului Comercial de Teleco
municații din localitatea dumneavoastră, 
având asupra dumneavoastră buletinul de 
identitate.

Pentru informații, vă recomandăm con- 
suitarea avizierelor aflate la dispoziția 
dumneavoastră în Oficiile Comerciale, a 
Monitorului Oficial nr. 231/25.06.1998, sau 
contactarea la telefon nr. 204432 între 
orele 8-16.

Angajează:
1. Referent vânzări
Studii medii, experiență în domeniu minimum 3 ani; 

Cunoștințe operare Ciel, Excel, Word; Disponibilitate la 
program; Vârsta maximă 35 ani; Salarizare atractivă.

2. Referent vânzări GSM
Studii superioare profil electric, experiență în 

domeniu minimum 3 ani; Cunoștințe operare Ciel, Excel, 
Word; Disponibilitate la program; Vârsta maximă 30 
ani; Salarizare atractivă.

3. Inginer absolvent al Facultății 
de Calculatoare

Cunoștințe hard, soft(service); Disponibilitate la 
program; Vârsta maximă 30 ani; Salarizare atractivă.

4. Gestionar depozit
Studii medii, experiență în domeniu minimum 3 ani; 

Cunoștințe operare Ciel, Excel, Word; Disponibilitate Ic 
program; Vârsta maximă 35 ani; Salarizare atractivă.

Cei interesați vor trimite un CV detaliat pe adresa 
Quasar S.A., Bdu!Decebal, bl N, ap. 65, 2700 Deva 
Tel/fax 222999, precizând postul dorit până în date 
de 5/11/98.

Informații suplimentare la telefonul222999.
' ■ ....... .................
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TOP: CORNEL UDREA ÎNTÂIUL...
CORNEL UOREA

în "crosul” umoriștilor români 
contemporani, Cornel Udrea 
conduce ia o distanță confortabilă. 
Caragialo - mușatescian prin 
excelență, infestat din belșug cu 
umor dinspre Jerome K. Jerome, 
Ephraim Kishon și, pe alocuri, cu 
virusul umorului colțos pe filiera 
Mark Twain, el și-a clădit și 
consolidat o individualitate artistică 
pentru care mulți îl invidiază cu 
patimă și consistență. Opera sa, 
satirico-umoristică, îmbăiată în 
lumina unui comic irezistibil, repre- 

i zintă o personalitate autoritară în 
acest gen de literatură. La Cornel 
Udrea umorul nu este accidental, 
ci un dat cronic, un har divin; și, 
sincer vorbind, chiar dacă sună

UN SAVANT SI O VOC
9

* m avut, de curând, fericita 
rBocazie de a asculta la 

postul național de Radio vocea 
inconfundabilă a unuia dintre 
spiritele enciclopedice ale culturii 
și științei românești. Marele 
Nicolae lorga, atât la propriu cât și 
la figurat, a lăsat posterității o 
operă grandioasă alcătuită din 
125 cărți și broșuri, mii de studii 
științifice (abordând teme din 
domeniul istoriei, literaturii, de 
atitudine socială), un număr 
impresionant de titluri științifice, o 
universitate de vară în propria 
casă la Vălenii de Munte. A 
participat cu înflăcărare la disputa 
politică care până la urmă i-a 
grăbit sfârșitul.

“Cu talia lui de gigant, barba 
impozantă pe care o flutura în 
vânt, ochii imenși care fascinau 
înainte de a domina și a ponjnci, 
avalanșa de idei, de imagini care 
îi colorau debitul verbal, Nicolae 
lorga nu semăna într-adevăr cu 
nimeni. Talia, vitalitatea, energia 
spirituală, vastitatea cunoștințelor 
erau pur și simplu uluitoare”. (N. 
Carandino - “De la o zi la alta")

întreaga viață și-a dedicat-o 
studiului, cercetării științifice și 
scrisului despre care afirma cu 
patimă în “O viată de om" că

Cercetător al istoriei modeme, 
al mișcării naționale românești din 
Transilvania, al fenomenului 1848 
din Ardeal, profesorul Liviu Maior 
revine în prim-planul scrisului 
istoric cu o importantă analiză a 
relațiilor româno-maghiare în anit 
1848-1849. Demersul său are nu 
numai o importanță investigativă. 
Dacă ne subordonăm ideii antice 
de Historia magistra vitae, vom 
vedea că putem face observații 
pertinente până la zi în privința 
acestor relații pentru că, așa cum 
arată autorul, anii 1848-1849 
reprezintă o piatră de hotar în acest 
sens, cu puternice consecințe 
pentru epocile ce au urmat. De 
altfel, în mod firesc spunem noi, 
însuși autorul realizează în Epilogul 
cărții sale o paralelă între ceea ce 
s-a întâmplat în anii 1848-1849 și 
evenimentele din anul 1989.

în efortul de alcătuire a lucrării 
Liviu Maior îmbină cu real succes 
maniera pozitivistă de folosire la 
maximum a surselor cu analiza 
istorică obiectivă, pertinentă. O altă 
mare reușită a sa este faptul că 
investigația coboară la nivelul co
munității, ca unitate reprezentativă, 
fără a neglija impactul 

puțin forțat, nu-l pot asemui decât 
cu Midas, care transforma totul în 
aur; Ei, Udrea transformă totul în 
umor. La domnia sa banalul 
cotidian devine eveniment de care 
să se poată râde în voie, natural și 
din tot sufletul, el descoperind

Cornel Udrea: Reproducerea la bufnițele împăiate 
Editura Napoca Star, Cluj Napoca, 1998

partea hilară în tot și în toate. 
Sarcasmul, spontaneitatea și ironia 
usturătoare sunt componente ale 
unui spirit ales parcă de providență 
pentru ca ea însăși să se amuze în 
momentele sale de relaxare. 
Reproducerea la bufnitele împăiate 
se înscrie în contextul unui principiu 
aplicat cu consecvență și cu 
succes de autor: prea multă 
sobrietate strică, oamenii devin 
posaci, cenușii, răi chiar, astfel că 
e nevoie să se producă 
schimbarea. El o propune, ne 
propune să fim norțnalii-normali și 
circumstanțiali, nu de fațadă, nu 
pitiți după etichete și 
convenționalisme. Personajele lui 
Udrea, din acest punct de vedere, 
Sunt tranșante, cele mai multe 
având umor nativ, acel umor care 
face victime, adică place, este 
savuros, firesc, reconfortant, 
întâlnim în această carte o mulțime

"Scrisul este un har care dacă 
scriitorii nu-l au își pierd timpul 
degeaba și tocmai de aceea, 
timpul se răzbună pe mulți dintre 
ei”. “E necesar să scriem în 
fiecare zi ca și puni mâine n-ai mai 
fi, ca și cum a doua zi nu ți-ar mai 
fi dat să scrii".

( Drumeț în calea lupilor )
Istoric și filolog, istoric literar și 

critic, poet, prozator, dramaturg, 
memorialist, tălmăcitor, om de 
știință de talie europeană, Nicolae 
lorga a rămas înainte de toate 
omul care a iubit mai presus de 
orice neamul în care s-a născut, a 
luptat cu ardoare pentru 
propășirea Iul, a valorilor sale 
spirituale, tradiționale, integrarea 
sa în circuitul european.

De aceea, rămâne mereu 
acțual mesajul său adresat 
tinerilor accentuând pe neabdi- 
carea lor de la patrie și neam: “Mai 
ales tinerii nu trebuie să uite că 
țara nu trebuie părăsită până ce 
nu înțeleg în adevăr care este 
meritul ei și dreptul ei față de 
dânșii. Acolo unde sunt dispuși să 
plece, nimeni nu le va fi recu- 

Istoria și Revoluția
personalităților asupra acestora, 
atenționând că ele nu au un rol 
exhaustiv, simbolizat prin relația 
,,păstor-turmă". Din această 
constatare decurge alta la fel de 
importantă, credem noi. Profesorul 
Maior ne atenționează că în 
cercetarea fenomenului pașoptist, 
nu numai la noi ci 
în toată Europa și- 
au făcut loc o 
serie de clișee, fie 
din motive obiec
tive, fie din motive 
subiective. Mai 
mult decât atât, prin demersul său le 
și demontează, aducând în prim- 
plan o nouă atitudine, subsumată 
obiectivului privind Revoluția din anii 
1848-1849.

Cartea istoricului Liviu Maior 
reactualizează căutările privind 
cercetarea fenomenului debara- 
săndu-se de viziunile închistate 
datorate chiar personajelor direct 
participante la revoluție. Este cazul 
lui Kossuth și al lui Marx și Engels, 
care, fiecare în felul lor, au fetișizat 

de situații luate din cotidian pe care 
autorul - un expert în materie - a 
trebuit să le miște foarte puțin de la 
locul lor pentru a le arunca în zona 
hilarului. însă e un umor atât de 
natural, încât ne mirăm cum de noi 
nu l-am sesizat... Răspunsul este 

dezarmant de simplu: pentru că nu 
avem harul lui Comei Udrea, pentru 
că, poate, Dumnezeu a considerat 
că o densitate prea mare de 
umoriști poate deveni periculoasă... 

. în context, mai trebuie să 
remarcăm inteligența cu care este 
creat cadrul, rapiditatea construirii 
acestuia, și brusca, poate chiar 
brutala trecere la subiectul ales 
pentru ... tratare. Este greu de știut 
cu exactitate ce se petrece în 
laboratorul intim al creatorului, însă 
produsul finit trădează silnicia unei 
truzi de bijutier. Deoarece, în cazul 
creației lui Cornel Udrea, se pune și 
problema construcției textului, chiar 
și din punct de vedere artizanal; de 
regulă, însă, umorul, însoțit de 
satira cuvenită, este abrupt, fără a 
cădea în vulgaritate, cum se mai 
întâmplă pe la unele case...; 
dimpotrivă, transpare o 
permanentă grijă (de menajare și 

E

noscător pentru abdicarea de la 
patria și de la neamul lor. Mândria 
națiunilor celor mai luminate nu 
poate sta în aprobarea unor astfel 
de dezgustătoare caricaturi...”

A scris numeroase volume 
reunind izvoare și documente, 
monografii de mare întindere 

asupra istoriei economice, 
culturale, militare etc. a României, 
studii și lucrări de sinteză privind 
atât istoria României, cât și istoria 
universală, publicate în mai multe 
limbi. Considerând istoria ca un 
mijloc important de cunoaștere a 
lumii, lorga și-a manifestat încre
derea în capacitatea istoriografiei 
de a dezvălui adevărul istoric. A 
relevat funcția etico-sccială a 
istoriei, susținând că studiul 
acesteia îi face pe oameni mai 
sociabili, mai altruiști. A contribuit 
la integrarea istoriei României în 
istoria universală.

în perioada 1934-1940, 
Nicolae lorga a arătat, în 
conferințe publice, în "conferințe 
pe întuneric" ținute la radio, în 
cursurile de la universități, în

rolul negativ al Vienei și politica 
acesteia de divide et impera. în 
cadrul Revoluției. Observațiile se 
bazează nu numai pe opinia sa ca 
istoric ci și pe surse istoriografice 
europene, chiar maghiare, care au 
realizat un proces de defetișizare a 
acestor clișee.

Liviu Maior, 1848-1849. Români și 
unguri în revoluție, București, 1998

Pentru Transilvania, în 
ansamblul epocilor istorice, au o 
importanță aparte relațiile româno- 
maghiare, iar fenomenul din 1848- 
1849, așa cum rezultă din însuși 
titlul lucrării distinsului istoric, 
reprezintă un moment aparte, cu 
puternice consecințe pentru viitorul 
celor două popoare. Ansamblul 
oferit prin această lucrare dezvăluie 
istoria așa cum a fost ea, fără a face 
un rechizitoriu, nu fără a dori să 
disculpe. De fapt, acesta este rolul 

de respect pentru cititor?) cu 
scopul scoaterii în evidență a 
jocului de cuvinte, fraze și idei 
printr-o țesătură narativă absolut 
inconfundabilă. Frustețea și 
alertețea stilului - fiindcă Udrea 
are deja un stil! - fură cu 
repeziciune mintea și sufletul 
cititorului încă de la “prima 
vedere” făcându-l părtaș la 
momente, situații și evenimente 
care, “nu de puține ori, au un 
anume substrat de gravitate, 
poate chiar dramatism. în 
conformitate cu același principiu, 
menționat mai înainte, din punct 
de vedere udrian, nu există 
situație, oricât de neplăcută, 
oricât de tristă chiar, să nu aibă 
un pic de bine, o parte nevăzută, 
dar mai luminoasă, iar bisturiul 
său, dotat cu un dispozitiv special 
de detectare a sâmburelui de 
inadvertență cu ansamblul, 
acționează și... rezultatul disecției 
este cel puțin un zâmbet...

Din păcate, literatura, creația 
lui Comei Udrea, este relativ puțin 
cunoscută de marele public, 
deoarece cărțile sale nu zac prin 
librării, ci trec precum pâinea 
caldă și, de regulă, tirajul este 
prea mic. Paradoxul este că 
acest gen literar este considerat 
minor de critica literară, în timp ce 
succesul de public este 
indiscutabil... »

Dumitru HURUBĂ

coloanele ziarului “Neamul 
Românesc", că Garda de fier 
slujește țelurile expansioniste 
.ale Germaniei hitleriste și a 
înfierat teoriile rasiste ale lui 
Hitler. Aceasta i-a deranjat pe 
membrii Gărzii de fier care în 
noiembrie 1940 l-au asasinat în 
mod bestial. Câtă micime de 
simțire, câtă ură au reușit să 
adune în ei membrii Gărzii de 
fier, fanatici ai dictaturii și 
totalitarismului prin care 
urmăreau “purificarea și 
apărarea neamului românesc 
de hoardele masonice..." încât 
au fost în stare să-l ucidă pe 
acest uriaș al spiritualității 
noastre! A murit asasinat 
mișelește asemenea lui Miron 
Costin și Mihai Viteazul!

Mine! BODE A

ei, de a aduce la lumină, pe baza 
surselor, adevărul despre fapte și 
fenomene istorice. Ele nu pot fi nici 
uitate, nici neglijate, nici repetate. 
Dimpotrivă, este absolut necesar să 
învățăm din ele în spiritul amintit din 
antichitate: Historia magistra vitae.

Cartea profesorului Maior se 
vrea o pledoarie în 
acest sens: să nu 
repetăm greșelile 
trecutului. Nu 
afirmăm că ea se 
vrea a fi un volum 
moralizator. Mijloa

cele folosite de autor sunt exclusiv 
istoriografice, dar cititorul cât de cât 
avizat va putea înțelege tot ceea ce 
trebuie să înțeleagă. In finalul cărții 
sale, la pagina 410, afirmă: „La 
1848, liberalismul și naționalismul 
au constituit motoarele ideologice și 
politice ale unui program asumat de 
modernizare socio-politică inex
tricabil legat de factorii esențiali ai 
dezvoltării naționale ulterioare... 
Datorită unor conjuncturi istorice 
distincte, coexistența lor a fost însă

z^jCO II
...In cer se ridică Biserici zidite din șoapte de rugă și zbateri de 

plăns. Lacrimi fierbinți ard ca niște lumânări la icoane, picurând 
speranța albastră din sufletele noastre.

Toți, câți au fost înainte, părinții părinților noștri, se roagă în taină 
la Dumnezeu, pentru noi, acolo, în aceste catedrale, până la plinirea 
timpului și moartea ultimei clipe din Univers. Ne dau de știre, prin 
zâmbetul din vis al copiilor, că ei sunt Acolo, alături de noi în greaua 
încercare pe care o trăim pe pământ.

VIAȚA...
Dorin PETRESC

{Cătălina, fata cu basme [ 
[ desenate pe obraji .j
I în diminețile senine
| stă la geam
■ ți înnoadă razele de soare
I ce-i intră pe fereastră
| împletind cu ele un covor
■ cu care vrea să zboare
• spre mirifica țară albastră
I a lui Verde-mpărat,
I unde basmele se nasc

din cuvinte
I ca ciupercile după inefabile
| ploi,
• se va bate acolo (neapărat)
I cu un zmeu fioros, chiar cu doi, 
| ajutată de cei șapte pitici
I ferecați în zale de rouă,
• cu flinte de turtă dulce
| fi gloanțe de zm^tră, mici;
I va merge apoi 

la palatul prințului
î “A fost odată",

Criticul literar nu trebuie să 
aibă prejudecăți sau preferințe

Când vorbim despre
Eminescu ne gândim 
implicit la editorul modern 

al operei sale, la criticul literar 
Dumitru Panaitescu, cel care 
semna prima dată cu 
pseudonimul Perpessicius în 
revista “Cronica" (1915). O 
personalitate complexă prin 
formație și domenii de activitate. 
A absolvit Universitatea din 
București, licențiat fiind în filologie 
română și romanică. A lucrat la 
Biblioteca Academiei Române, 
apoi ca profesor, colaborează la 
principalele reviste ale epocii 
(“Flacăra", “Cuget românesc", 
“România nouă", "Revista 
fundațiilor regale" ș.a.), conduce 
“Universul literar", semnează 
cronica literară la postul național 
de Radio. Ca poet șe afirmă cu 
două volume: “Scut și targă” 
(1926) și “Itinerar sentimental” 
(1931).

împreună cu Ion Pillat 
întocmește “Antologia poeților de 

efemeră... în estul european, 
naționalismul s-a constituit în 
factorul dominant al evoluției 
politice, având în vedere 
necesitatea împlinirii marilor 
imperative naționale și statale. 
Liberalismul a trebuit astfel să se 
subsumeze acestui demers 
fundamental... Un astfel de 
context istoric nu a putut decât să 
genereze linii de tensiune între 
cele două concepte politice și 
uneori mari antagonisme. Ele s- 
au perpetuat chiar și ulterior 
împlinirii dezideratului național, 
cu una din marile recurențe ale 
personalității obiective... Anul 
noilor revoluții est-europene - 
1989 - pare să fi repus cu mare 
intensitate o mai veche 
problemă, atinsă de momentul 
1848, cea a raportului dintre 
naționalism, liberalism (demo
crație). în unele spații Central și 
Est europene, problema a atins 
resorturi, cu potențial incendiar, 
nerezolvate nici până acum pe 
fundalul proceselor tranziționale."

Gheorghe FfRCZAK 

călărind pe o frunză de trifoi I 
cu patru foi,
și va ținti drept în inima . 

prințului ■ 
cu săgeți de ciocoltRU. |
într-un târziu, i
se va întoarce acasă )
cu o traistă de povești I

minunate | 
pentru păpușile sale .
care o așteaptă cuminți ■ 
cu toate geamurile luminate. | 
A doua zi, ,
va aștepta din nou să se facă 1 

soare | 
să țese din razele lui i
alt covor fermecat J
pentru călătorii viitoare. I 

Ionel AMĂRIUȚEI j

azi" apărută în două volume în 
1925 și, respectiv, 1928. Din 
1933 începe o muncă titanică 
de editare a copleșitoarei și 
vastei creații și contribuții 
eminesciene. A fost, în același 
timp, director al Bibliotecii 
Academiei Române și al 
Muzeului literaturii române 
până la stingerea sa din viată în 
anul_1971.

în critică, Perpessicius nu a 
fost partizanul unei școli 
literare, după cum afirma 
academicianul Eugen Simion. 
A îmbrățișat cu căldură toate 
direcțiile și formulele artistice, 
din convingerea că un critic 
literar nu trebuie să aibă 
prejudecăți sau preferințe. Este 
semnificativă în acest sens 
profesiunea sa de credință 
publicată într-un articol apărut 
în 1923 în revista "Spre ziuă”: 
“Voi plivi însă orice prejudecată 
sectară și mă voi sili să 
comentez orice operă, din 
oricare zonă ar veni. Nu voi 
pretinde nici un soi de certificat, 
cu excepția unui buletin care să 
arate că opera e vaccinată de 
un cât de relativ interes... Voi 
arunca cât mai hotărât, ca pe o 
Satană, ipocrizia și, vorbind de 
o scriere, voi căuta să transcriu 
cât mai lămurit ecourile abia 
distincte, voi vorbi, cu alte 
cuvinte, cu pasiune, disprețuind 
sau lămurind după împrejurări.” 

într-o asemenea manieră 
analizează Perpessicius opera 
lui Sadoveanu, Arghezi, Ion 
Minulescu, Mateiu Caragiale, 
6ib Mihăiescu, Vasile Voicu- 
lescu, Panait Istrati, Nicolae 
lorga, Galaction, Ion Barbu. A 
scris studii capitale despre 
Eminescu, Alecsandri, Hașdeu, 
Cantemir, Anton Pann ș.a.

Timp de 38 de ani editează 
operele lui Mihai Eminescu. O 
viață de om dedicată geniului, 
spiritului românesc pe care l-a 
cercetat cu o dăruire exemplară 
de la poezie la activitatea 
publicistică, munca sa de critic 
fiind dublată-de aceea a unui fin 
erudit.

B. CĂTĂLIN
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• De ziua ta, cei dragi îți dorim 
draga noastră Maria Cristina 
Zasloți, din Vețel, tot binele din 
lume și “La mulți ani” (1)

• De ziua ta, draga noastră 
Anca Răcoiu, părinții îți urează 
“La mulți ani!” și numai fericire.

VANZARI
cumpărări.?/

• Vând teren intravilan cu 1/4 
livadă, acces la drum în Vălișoara, 
4.000.000 lei. Tel. 623939, între 
orele 8-10, 20-22 (4630)

• Vând apartament 2 camere 
Deva. Tel. 215485 (4643)

• Vând casă, str. 16 Februarie 
nr. 11, Deva. Tel. 234101 (4644)

• Vând casă, 6 camere, cen
tral, Simeria, posibilități privati
zare. Tel. 260398 (4646)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, preț negociabil. Tel. 
216046 (4652) '

• Vând casă, poziție centrală, 
în Deva. Tel. 213844’(4651)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, N.Bălcescu, bloc 
2/27. Tel. 221359 (4649)

• Vând garsonieră 40 milioane, 
negociabil. Tel. 231436 (4648)

• Vând apartament 2 camere, 
Gojdu, bl. E3, tel. 213209 (4659)

• Vând casă cu grădină, gaz, 
apă, Orăștie, Unirii, 135. Tel. 
247849 (2445)

• Vând casă în Mintia, semire
morcă 0,5 tone, frigider Arctic. Tel. 
622476 (5279)

• Vând apartament 4 camere, 
zona Liliacului, etaj 2. Tel. 233009 
(4676)

• Vând Dacia 1310, zero km, 
aragaz plită, nou, casă marcat 
bani. Cumpăr betonieră. Tel. 
221870 (4639).

• Vând tractor U445, plug și 
freză, Bălata, nr. 71 (4642)

• Vând calorifer WHIRLOP, 
Mercedes 200, benzină, înma
triculat. Tel. 627627 (4650)

• Camion, motor Raba - 10T, 
preț 65.000.000 lei, negociabil. 
Informații la tel. 233266 (4603)

• Vând Dacia 1300, stare de 
funcționare, CIVT, Orăștie, tel. 
241737 (3443)

• Vând urgent tractor 18 CP, 
cu utilaje, 054/212485 (3289)

• Vând urgent Dacia Break, 
1996, 20.000 km, vișiniu meta
lizat, 5 trepte, îmbunătățiri. Tel. 
651145 (8712)

• Vând urgent Ford Escort Die
sel, 1600, fabricație 1989. Tel. 
094858471 (4674)'

• Vând camion, motor Raba 
10 t, preț 65.000.000 lei. nego- 
ciabil. Tel. 283266 (4603)

• Vând oțel beton diametrele 
6 - 2965, 8,' 10, 12 - 2805. Tel. 
213637, 092348200 (4579)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (100 000 lei), 
video, satelit. 092368868 (2111)

• S.C. TIROL SA Satu Mare 
comercializează utilaje panificație 
second-hand, import Germania, 
recondiționate. Tel. 061/710029. 
(OP)

• Vând și montez parbrize 
auto, toate tipurile. Deva, str. 
Dragoș Vodă, nr. 14. Tel. 225075 
(4067)

• Vând chioșc tâmplărie alumi
niu, suprafață 21 mp, dotat cu 
toate utilitățile sanitare necesare, 
amplasat în Simeria, str. A.lancu, 
(zona dispensar). Informații 
suplimentare la tel. 214647, 092/ 
249571 (4618)

• Vând urgent orgă “Roland" 
E-36. Deva, tel. 054/230485, 
233841 (5278)

• Vindem remorcă auto 5 tone, 
basculabilă, motor tractor U650, 
Dacia 1309, L. Remorcă Padiș 
500 kg. închiriem spațiu comercial 
în Orăștie, preț convenabil. Tel. 
247165, 094561945 (4617)

• Cumpăr telefoane celulare 
defecte sau blocate. Tel. 094/ 
852145 (4616)

• Vând haină blană de nutrie, 
maro închis, import Polonia, 
nr.48-50 (pentru femei). Deva, tel. 
625859. (4610)

• Vând urgent spațiu comercial 
Simeria, zona pieței, 52.000.000 
lei, negociabil. Tel. 260655, 
261964,. orele 16-20. (4610)

• Vând seif model vechi, 
chioșc metalic 20 mp, circular la 
380 W. Tel. 260398 (4646)

• Vând mașină de cusut elec
trică, nouă, marcă germană, 
Privileg, multiple operații, preț 
3.500.000 lei, negociabil. Tel. 
215765 sau 092/545560 (4655)

• Vând două cauciucuri 12,4- 
24/11-24. Sat Tîrnăvița nr.39, fa
milia Cioaza Nicolae. (4653)

• Vând disc pentru tractor, 18- 
25 CP, Ilia, tel. 142 (4647)

• Vând semănătoare păioase 
SUP-15, Rapolt, nr. 36 (4655)

• Vând pianină foarte bună, tel. 
0946004002 (4662)

• Vând motor de tăiat lemne și 
alte lucrări TN, 10 CP, Diesel, 6 
milioane lei. Informații Romoșel, 
272, com. Romos, jud. Hune
doara. (3444)

• Vând mașini tors și dărăcit 
lână și brutărie și cuptor rotativ. 
094/394735, după ora 16. (OP)

• Ferma nr. 4 Deva vinde porumb 
știuleți, preț avantajos, pe cupoane 
de toamnă. Tel. 226309 (5281)

• Vând mașină spălat cu încăl
zitor, tip Albalux 11. Tel. 624035 
(3294)

• Vând loc de veci cimitirul orto
dox Călugăreni. Tel. 212525 (4680)

ÎNCHIRIERI

• închiriez rochii de mireasă 
și accesorii, modele deosebite, 
pentru domnișoare deosebite. 
Orăștie, Primăverii, 19. (5734)

• Ofer de închiriat garsonieră. 
Relații vineri între orele 13-17, 
Deva, Aleea Romanilor, bl. 80, 
et.3, ap. 58 (4661)

• Ofer spre închiriere aparta
ment 2 camere, ultracentral. Tel. 
213469 (4671)

• Doresc să închiriez garso
nieră sau apartament 2 camere . 
Tel. 221770 între 7,30-14. (5280)

DIVERSE

• S.C.”Hygeea Tudoran" SRL 
Farmacie anunță intenția de 
autorizare din punct de vedere al 
mediului, situată în str. General 
Vasile Milea, bl. B5, ap.1, Brad. 
Eventualele redamații și sesizări se 
depun la APM Deva, în termen de 
20 de zile de la publicare. (5085)

• Hanul Cerbul din Podele vă 
invită duminică, 1.11.1998, ora 
19, la horă. (5084)

• Vrei să slăbești 15 kg în 30 
zile. Informații GRATUIT. C.P.12, 
Cugir, județul Alba. (4606)

OFERTE DE 
'V SERVICII JF

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare ra
pidă, colete provincie. 01/ 
6376273, 092/342629. (OP)

• Angajăm tineri dinamici 
pentru o activitate deosebită și 
avantajoasă. Câștiguri între 1,5- 
3 milioane lei. Tel. 092/440080, 
713962 (5475)

• Efectuez transport persoane 
la Bekescsaba și București. Tel. 
217882 (4628)

• Execut cruci marmură 
2.000.000 și cruci mozaic 
400.000. Tel. 094/230856 (4631)

• Societate comercială anga
jează zilieri pentru manipulare 
marfă. Tel. 230194 (4583)

• Căutați un loc de muncă 
unde se câștigă mulți bani ? Aveți 
vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani? 
Sunați la 092477097 (4602)

PIERDERI

• Pierdut certificat de înre
gistrare fiscală nr. 3/6785, apar
ținând SC Haiduc Prod Corn SRL 
Deva, cod fiscal R 9257912 îl 
declar nul. (4679)

COMEMORĂRI

• Cu nemărginită durere soția 
Elena anunță că au trecut 2 ani 
de când moartea nemiloasă â 
smuls de lângă mine pe scum
pul meu soț

VASILE MANGA
Parastasul de pomenire la 

Biserica din Ohaba, la 1 no- 
iembrie. (4632)______________

• Cu nemărginită durere în 
suflete anunțăm împlinirea a 2 ani 
de la decesul celui care a fost un 
soț, tată, bunic și socru deosebit

ȘTEFAN CHIRA (FĂNICĂ)
Comemorarea are loc sâm

bătă, 31 octombrie, orali, în 
cimitirul ortodox din str. Eminescu, 
Deva. Soția Elena, fiul Constantin, 
fiica Marinela, ginerele Claudiu, 
nora Dorina și nepoții Andru, lonaș 
și Răducu. (4656)

• Cu aceeași durere care ne- 
a doborât acum 2 ani și care nu 
va dispărea niciodată, amintim 
zdrobitoarea trecere în neființă 
a celui care a fost un tată și un 
soț bun

AUGUSTIN BOJAN
Parastasul duminică, 1 no

iembrie 1998, la Cimitirul Bejan 
din Deva. Fiica Laura și soția 
Mihaela invită pe toți cei care I- 
au cunoscut. Nu te vom uita 
niciodată !.

• Cu nemărginită durere în 
suflete anunțăm împlinirea a 6 
săptămâni de la decesul celui 
care a fost un bun soț, tată, 
socru și bunic

ROMULUS HERCI (MĂNICĂ)
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace I Familia (4600)

• Cu aceeași nemărginită 
durere soțul și copiii anunță că 
au trecut 6 luni de când moartea 
nemiloasă a smuls-o de lângă 
ei pe draga lor

AURELIA MOCANU
Parastasul sâmbătă, 31 oc

tombrie 1998, la Biserica Orto
doxă, cartier Micro 15. Nu te 
vom uita niciodată! (4673)

• Astăzi se împlinesc 6 săp
tămâni de când dragul și iubitul 
nostru

dr. MIRCEA CĂLUGĂRU
ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Nu te vom uita niciodată! Fa- 
milia îndoliată. (4667)

DECESE

• Pustie ne este casa/ Tristă 
ne este viața/ Grele ne sunt zilele 
fiindcă de 4 ani te așteptăm și nu 
te-ai mai întors scumpul nostru 
soț, tată, socru și bunic

GHEORGHE TRIF
(3232)

• Rudele apropiate, vecinii și 
prietenii sunt alături de Emilia, 
Aurelia, Nicu și Olivia la condu
cerea pe ultimul drum a celui 
care a fost

CHIȘ GHEORGHE (GICĂ)
din Mintia. Dumnezeu să-i dea 
odihnă veșnică. Familia Crișan.

• Cu adâncă durere familia 
anunță moartea fulgerătoare a 
celui care a fost

CORNEL SIBIȘAN
în vârstă de 59 ani. Corpul 
neînsuflețit se află la domiciliul 
din str. Bălcescu, bloc 4, ap.3. 
înmormântarea va avea loc azi, 
30 octombrie, ora 13. Dumnezeu 
să-l odihnească (4669)NU SUNT MAI MULTEMAȘINI DE SPĂLAT

MODERN
• Noua mașină de spălat WHIRLPOOL are 
o gamă largă dc programe, care permit 
spălarea impecabilă a țesăturilor din lână și 
mătase.
PRACTIC
• Este mașina de spălat cu cea mai mare 
deschidere (30 de centimetri), ceea ce 
permite accesul simplu la tambur, ușurând 
încărcarea și descărcarea rufelor.
SIGUR
• Un filtru special reține obiectele solide, 
uitate accidental în buzunare, care ar putea 
deteriora mașina.
COMOD
• Sistem antișifonare, sistem de control 
antispumă și sistem de control dinamic al 
consumului - toate pentru a utiliza mai 
eficient resursele dvs.
SILENȚIOS
• Noua mașină de spălat WHIRLPOOL are 
acum amortizoare telescopice pentru 
absorbția vibrațiilor și reducerea zgomotuluiESTE UNA SINGURĂ

Pentru detalii contactați partenerii noștri autorizați!
• DEVA-SAT - Str. Avram Iancu BL III, parter. Deva • DOMUS - Str. 
Mihai Viteazu nr. 43, Vulcan • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 
1918, nr. 85, Petroșani / Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan • MAG. 
MUZICA - Str. Libertății, Bl. LI, parter. Deva • MAG. ZASS - Str. 
Avram Iancu nr. 9. Hunedoara • QUASAR - Bd. Decebal, Bl. R. parter. 
Deva / Bd. Dacia nr. 20. Hunedoara / Str. I Decembrie 1918 nr. 59. 
Petroșani / Bd. Eroilor Bl. E. Orăștie • SILOG ELECTRONICS - Bd. 
Decebal BL S, parter. Deva • SIMAL - Bd. Decebal, Complex Com, Deva

• S-a stins din viață după o 
grea și îndelungată suferință 
iubitul nostru soț, tată, fiu, frate, 
cumnat și unchi

IOAN GLIGOR

în vârstă de 36 ani. înmor
mântarea va avea loc sâm
bătă, 31 octombrie 1998, ora 
13, la Mintia. Bunul Dumnezeu 
să-i dea odihnă veșnică! 
(4668)

CÂȘTIGI ATÂT CÂT VALOREZI?
MUNCĂ PRODUCTIVĂ Lfl DOMICILIU!

Companii americane în ascensiune au nevoie de ajutorul lău!

• Ești șomer și vrei să te angajezi?
•Venitul pe rare i oi în prezent le nemulțumește? 

Muncă productivă la domiciliu ■ Condiții deosebite - Câștig pe măsură! 

lucrezi de acasă când vrei și cât vrei!
dorește, în timpul liber să câștige bani în plus, sau chiar mai mult, să lucreze NUMAI de 

acasă!
Toți vrem, puțini reușesc. Acum, este posibil numai prin oferta noastră.

•Ambalare diferite produse la domiciliu.
• Scriind tehnic și frumos poți lucra decorații de vacanță.

•Asamblare de jucării surpriză.
• Finisarea plicurilor poștale la domiciliu.

• Asamblare cutii de carton.
• Croitorie, broderie, goblenuri, executate pe bază de comandă la domiciliu, și multe, 

multe alte oferte de acest fel, acestea fiind doar câteva exemple.

NU SE CERE EXPERIENȚĂ! NU EXISTĂ LIMITĂ DE 
VĂRSTĂ!

Sigur, ai ajuns la concluzia că și fu vrei să lucrezi de acasă. Trimife-ne până h dota de 

08.11.1998 copie după o doua pagină a buletinului de identitate pe adresa: SC RO-INFO-SYSTEMS 

SRL, OP I, CP 237, 1900 Timișoara. Veți primi imediat toate informațiile de care aveți nevoie: 

lista completă cu oferte de lucru la domiciliu, explicații pentru fiecare ofertă în parte, cât vei 
putea câștiga pentru fiecare muncă prestată la domiciliu, cum vei intra în posesia banilor 

câștigați, cum vei intra în posesia materialelor pentru lucru, ce trebuie să faceți pentru a începe 

să lucrați de acasă cât mai repede. Toate acestea le veți primi sub forma unui colet poștal pe 

care îl veți plăti în momentul ridicării do la poștă cu suma de 29.800 lei.
GARANȚIE! Daco în timp de 30 de zile de Io dala începerii activității nu veți fi pe deplin 

salisfăcuți de oferta noastră, returnați coletul și veți primi banii înapoi, fără a vă fi puse întrebări.
Poli căstiga lucrând de acasă 4 ore pe zi, între 400.000 - 600.000 lei; 8 ore pe zi, 

600.000-950.000 lei.
GREU DE CREZUT? NICI 0 PROBLEMĂ, CONVINGEȚI-VĂ!

Acum aveți ocazia, nu veți pierde nimic, dimpotrivă veți câștiga cât nu ați visat vreodată! 

Alătură-te marii noastre familii și nu vei regreta.

NOI AVEM CHEIA SUCCESULUI TÂU! 
Saie-ne astăzi...Mâine vei câștiga!

Cine nu

• Cu adâncă durere soția 
Emilia, fiica Aurelia, ginerele 
Nicolae și nepotul Oliviu anunță 
încetarea din viață a celui care 
a fost

CHIȘ GHEORGHE
din Mintia, la vârsta de 84 ani. 
înmormântarea va avea loc azi, 
30 octombrie 1998, ora 13, l;a 
Cimitirul din Mintia. Dumnezeu 
să-l ierte și să-l odihnească in 
pace!.

i



30 OCTOMBRIE 1998 Cuvântul liber

o

o
>1

o

o

lil o

o

10

z.2

< ca 
S 

<<v»

k 
-fi 
E 

.2o c
N

12.05 Universul cunoașterii (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 Scena. Festivalul Internațional 
de teatru 18.10 Hollyoaks (s, ep. 
144) 18.35 Stăpânul lumii (s, d.a) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 333) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Infidelități (s, ep. 2) 
21.45 Teatru TV: ,,O batistă pe 
Dunăre" 23.15 Jurnalul de noapte

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 
Em. pt. persoane cu handicap 15.30 
Arhive românești (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.00 Simba, regele 
Leu (d.a) 17.30 în flagrant (anchetă) 
18.10 Hollyoaks (s) 18.35 Stăpânul 
lumii (s. da) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 334) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Ragtime (dramă SUA 
1981) 23.35 Jurnalul de noapte 23.50 
Opinia publică

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 Simba, 
regele Leu (d.a) 17.30 Medicina pentru 
toți (mag. medical) 18.10 Hollyoaks (s) 
18.35 Stăpânul lumii (s. da) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 335) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.00 Im
pact (do) 21.30 Fotbal Liga 
Campionilor: Meci din etapa a 4-a (d) 
23.40 Jurnalul de noapte 23.55 Cultura 
în lume (mag.)_______________________

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Pentru dvs., 
doamnă! (r) 13.00 O sole mio... Concert 
de arii din opere și canțonete, susținut 
de soprana Gabriela Cegolea 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.30 Ecclesiast 
'98 16.00 Conviețuiri 17.00 Simba, 
regele Leu (d.a) 17.30 Timpul Europei 
18.10 Hollyoaks (s) 18.35 Stăpânul lumii 
(s.da) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 336) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00'Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Prietenul nostru comun 
(s,ultimul ep.) 22.00 Reflecții rutiere

9.00 TVR Cluj-Napoca 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 Emisiune 
în limba germană 17.00 Repere vitale. 
Emisiune de educație ecologică 17.30 
Mapamond 18.00 Animaniacs (d.a); 
Casa plină (s) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 337) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Iubire în lumea bună 
(thriller Anglia 1995)22.35 Jurnalul de 
noapte 22.50 Studioul șlagărelor 23.50 
Cu sânge rece (thriller Germania 1987)

7.00 Bună dimineața de la ... 
Timișoara și București! (mag. matinal) 
11.00 Prin Manhattan, în pași de dans 
(co, SUA 1996) 12.30 Ordinea publică 
13.30 Ecranul (mag.) 14.30 Video- 
Magazin 17.00 30 de ani de dictatură 
stalinistă (do, istoric) 17.45 Baywatch 
(s) 18.30 Sabrina, vrăjitoare la 16 ani 
(s, ep. 8) 18.55 Teleenciclopedia 
(mag.) 19.45 Săptămâna sportivă 
19.55 Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 D-nul și d-na Smith (s, ep. 
3) 21.20 Cum vă place... careul cu 5 
ași? (spectacoi-concurs) 22.25 

Mildred Pierce (dramă SUA 1945)

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) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 Viață de câine (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 28) 16.45 Santa 
Barbara (s, ep. 683) 17.30 Ansamblu 
folcloric 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.50 Filmele săptămânii 
18.00 Hei-rup! Hei-rap! (cs) 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
(mag.) 20.10 Natacha (s) 22.00 
Cordier: polițist și judecător - O nouă 
viață (f.p. Franța 1996)

10.00 în fața dv. (r) 11.00 S.O.S. 
Patrimoniul (r) 11.35 Scena politică (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 
Infidelități (s/r) 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.10 Limbi străine. Franceză 15.35 
Viață de câine (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 29) 16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Cântece de dragoste 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei rup, 
Hei rap! (cs) 19.10 Dosarele istoriei' 
(do) 20.10 Ragtime (dramă SUA 1981) 
23.35 Jurnalul de noapte 23.50 Opinia 
publică

10.00 Opinia publică (r) 11.35 
Mapamond (r) 12.05 Sunset Beach (s/r)
12.50 Doar o vorbă... (r) 13.00 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (r) 14.00 Em. 
în limba maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 Viață de câine (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 30) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Formația „Rapsozii 
Zarandului” 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-rup, Hei-rap! 
(cs) 18.35 Fotbal Liga Campionilor: 
Spartak Moscova - Internazionale 
Milano (d) 20.10 Natacha (s) 21.00 
Pentru dvs., doamnă! 22.00 Presupusă 
vinovăție (thriller SUA '91)

9.00 Fotbal Liga Campionilor: Meci din 
etapa a 4-a (înreg.) 10.40 Refrene 
muzicale 11.00 Oameni care au fost (r) 
11.35 Cultura în lume (r) 12.05 Sunset 
Beach (s/r) 12.50 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.00 Medicina pentru toți (r) 
14.00 Emisiune în limba germană 15.10 
Limbi străine. Spaniolă 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 31)
16.50 Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.10 Față- 
n față cu autorul 20.10 Natacha (s, p. 
70) 21.00 în fața dvs. 22.00 Nu mi-e 
somn (dramă Franța/Elveția 1994)

9.00 Prietenul nostru comun (s/r) 9.50 
Dintre sute de catarge... (r) 10.50 
Lumină din lumină (r) 11.30 Timpul 
Europei (r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.50 Doar o vorbă săt-i mai spun! (r) 
13.00 Cu ochii'n 4 (r) 14.30 TVR Cluj- 
Napoca 15.10 Limbi străine pentru 
copii: Italiană. Engleză 16.00 Țiganca (s, 
ep. 32) 16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Melodii bănățene 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Universul 
cunoașterii 19.10 Arhive românești 
19.40 Dreptul la adevăr 20.10 Natacha 
(s, ep. 71) 21.00 Vânare de vânt (div.) 
22.00 Time out (em. sportivă)

8.30 Sporturi extreme (do) 9.00 
Comorile lumii (do) 9.30 Pas cu pas
10.30 Documente culturale (do): Frank 
Sinatra 11.30 TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 
Testamentul tinereții (s, ep. 5) 14.50 
Bijuterii muzicale 15.35 Viață de câine 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 33) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 Tradiții (mag.) 
18.00 Serata muzicală TV 19.00 Istorie, 
memorie, recuperare 19.30 Retro TV: 
,,Toate-s vechi și nouă-s toate" 20.30 
Teatru TV: „Caligula” 22.20 Stop-cadru!
22.30 Ateneu. ,.Voces” 23.30 
Conviețuiri (mag.)

12.00 Printre rânduri (talkshow/ 
r) 13.00 Roata de rezervă (mag./ 
r) 13.30 Planeta vie - lupta 
pentru supraviețuire (do, ep. 
103) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 113) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 30) 
18.00 Decepții (s, ep. 76) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Pericol 
iminent (s, ep. 8) 22.00 Viitorul 
începe azi (s,ep. 30) 23.30 
Agenția de presă 23.35 Cuiul din 
pantof (talkshow)

10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 77) 
11.20 Pericol iminent (s/r) 12.20 
Viitorul începe azi (s/r) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 104) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
114) 16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 31) 18.00 Decepții (s,ep. 
77) 19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Bugsy Malone (f. Anglia 
1976) 23.30 Agenția de presă 
23.35 Schimbul de noapte 
(talkshow)

10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 78) 
11.20 Bugsy Malone (f/r) 13.00 
Constelația cinema (r) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 105) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 115) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 32) 18.00 Decepții 
(s, ep. 78) 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Atingerea (f.a. SUA 
1993) 23.30 Agenția de presă 
23.35 Prezentul simplu 0.30 
Vedete în papuci

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă (r) 
1020 Iluzii (s, ep. 79) 11.20 Prezentul 
simplu (r) 12.20 Vedete în papuci (r) 
12.50 Sâmbete și zâmbete (r) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 106) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 116)
16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
33) 18.00 Decepții (s, ep. 79) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Nightman 
(s, ep. 9)22.00 Procurorul (s, ep. 8)
23.30 Agenția de presă 23.35 
Pericol cfin umbră (thriller SUA 1994)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă
(r) 10.20 Iluzii (s) 11.20 Nightman 
(s/r) 12.20 Procurorul (s/r) 13.20 
Fără limită 13.30 Planeta vie (do) 
14.00 Știrile amiezii 15.30 Navarro
(s) 17.00 Caracatița 3 (s, ep. 5) 
18.00 Decepții (s) 19.30 Inspirația 
Carolinei (s,ep. 8) 20.00 Detectivi 
la Malibu (s, ep! 8) 21.00 Tot 
înainte - Senzații tari în junglă (co. 
SUA 1971) 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Twin Peaks (s, ep. 
25) 0.25 Agenția de presă (r)

9.00 Denver, ultimul dinozaur 
(d.a)9.25 Noile aventuri ale lui 
Flash Gordon (d.a) 10.00 între 
prieteni 11.00 Mileniul III: spaime, 
soluții, speranțe (mag.) 12.00 100° 
Celsius (talkshow) 13.00 Fotbal 
(transmisiune în direct) 16.00 
Constelația cinema (mag.) 16.30 
Fete de provincie (s, ep. 9) 17.00 
Pe cont propriu (s. ep. 9) 18.00 
Decepții (s, ep.81) 19.30 Sâmbete 
și zâmbete (div.) 20.00 Nash 
Bridges (s, ep. 41)21.00 Dincolo 
de moarte (dramă SUA ’96) 23.30 
Tropical Heat (s, ep. 6)

7.00 Bună dimineața, PRO-TV e al tău! 
10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 
Tootsie (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Procesul etapei (r) 14.00 Urmărire 
generală 15.00 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep. 153) 17.00 Știrile PRO 
TV / O propoziție pe zi 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.15 Știrile PRO TV 18.50 
Roata norocului (cs) 19.20 Chestiunea 
zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.30 Erou lo
cal (co. Anglia ’83) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Chestiunea zilei 22.30 Seinfeld (s, 
ep. 158) 23.00 Știrile PRO TV / Profit 
23.30 Audiența națională (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Erou lo
cal (f/r) 12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Audiența națională (r) 
15.00 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, 
ep. 154) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 Suflet 
de femeie (s, ep. 57) 18.15 Știrile PRO TV 
18.50 Roata norocului (cs) 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Spitalul de urgență (s, ep. 9) 21.30 
Pensacola - forța de elită (s, ep. 19) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Veronica (s, ep. 9) 23.00 Știrile PRO TV / 
Profit 23.30 Profesiunea mea, cultura

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
9.00 Profit 10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.15 Aventurile lui Nancy Drew (s, ep. 
1) 11.45 Pensacola - forța de elită (s/r)
12.30 Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Profesiunea mea, cultura 
(r) 15.00 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 155) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Suflet de femeie (s, ep. 58) 18.15 
Știrile PRO TV 18.50 Roata norocului 
(cs) 19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Fată-n fată (dramă SUA 
1993, p. I) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Nebun după tine 
(s, ep. 9) 23.00 Știrile PRO TV / Profit

7.00 Bună diminpața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 Față-n 
față (f/r) 12.30 Nebun după tine (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Pro și contra 
(r) 14.20 Am întâlnit și români fericiți (r) 
15.00 Tânăr și neliniștit (s)16.00 Nano (s, 
ep. 156) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femeie (s) 18.15 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Melrose Place (s, ep. 100)
21.30 Nikita (s, ep. 35) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 Prietenii 
tăi (s, ep. 9) 22.55 Știrile PRO TV 23.00 
întâlnire cu presa (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Frații 
Hardy (s) 11.05 Aventurile lui Nancy 
Drew (s) 11.25 Beverly Hills (s/r) 12.10 
Melrose Place (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 întâlnire cu presa (r) 15.00 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 157) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 Urmărire 
generală 17.50 Reforma la români 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Ultima frontieră (s, ultimul ep.)
21.30 F/X efecte speciale (thriller SUA 
1985) 23.30 Știrile PRO TV - Un altfel de 
jurnal 23.50 Chestiunea zilei

8.00 Superman (d.a, ep. 1) 9.05 Mica 
sirenă (d.a) 9 30 Tarzan și dresoarea 
(f.a. SUA 1947) 11.00 ProMotor. Em 
prezentată de Dan Bitman 11.30 Am 
întâlnit și români fericiți 12:00 Punctui pe 
I (talkshow) 12.55 Știrile PRO TV / O 
propoziție pe zi 13.00 Dragul ce 
Raymond (s) 13.30 Harrietts, ep. 3) 
14.00 Alo, Generația PRO 15.30 Echipa 
mobilă 16.30 Lumea filmului 17.00 
Profashion (mag. de modă) 17.30 Conan 
(s, ep. 18) 19.30 Știrile PRO TV 20 00 

* Specialiștii (s, ep. 10) 21.00 Academia 
de poliție (s, ep. 10)21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Șoferul de taxi dramă SUA 1976

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii 
în lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 17.15 1999 
(s) 18.00 Călătorii în lumi paralele 
(s) 19.00 Știri 19.45 Și mâine e o zi 
(dramă SUA '86, ultima p.) 22.00 
Fotbal: Tottenham-Charlton 23.00 
Știri

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii în 
lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 17.15 
1999 (s) 18.00 Călătorii în lumi paralele 
(s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s)
20.15 Rivalii (do) 21.15 Aventurierul 
(dramă SUA 1987) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe; în spatele ușilor 
închise (talkshow)

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii 
în Hjmi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshdw/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s)
17.15 1999 (s) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Un alt început (s)
21.15 în vârtejul dragostei (co. SUA 

1996) 23.30 Starea de veghe; Foc 
încrucișat (talkshow)

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii 
în lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 17.15 
1999 (s) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20 15 Istoria mafiei 
americane (do) 21.1.5 Cimitirul de 
mașini (co. SUA 1996) 23.00 Știri 
23.30 Highlights Premier League

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii 
în lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu rine (s/r) 17.30. 
Lexic (cs) 13.00 Știr1 3 15 b area 
de veghe (talkshc . ; 15.0'J Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 46 45 Prietenul nostru Jake (S) 
17.15 iy99(s; 18.00 Calatorii în ium< 
paralele, (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei.(s) 20.15 Atingerea 
îngerilor (s, ep. 46) 21 15 Inocență 
pierdută (dramă SUA 1997) 23 00 
Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

7.00 Elefănțelul (show pt. copii) 8.00 
Lumea lui Eric (d.a) 8.30 Apărătorii 
galaxiei (d.a) 9.00 A doua familie (do) 
9.30 Inspectorul Gadget (do.) 10.15 
Prințul Valiant (d.a) 10.30 Adună-ți 
gândurile (s) 11.00 Aventurile lui 
Rccko (d.a) 11 30 Pământul: Bătălia 
finaiă (s) 12.?r Magazin sportiv 13.30 
Preview Premier League 14.00 
Trăiască Rock-ul (do. muz. SUA ’87) 
16 00 Zona M (em. muzicală) 17.00 
Fotbal Premier League Live 19.00 Știri 
19.45 Chalienger (f. SUA ’89) 22.00 
Centennial - Legende din lumea nouă 
(s) 23.00 Știri

7.00 Bună dimineața... de la București! 
(mag. matinal) 8.30 Lumină din lumină 
(em. religioasă) 9.05 Povestirile lui 
Donald Rățoiul (d.a) 9.30 Kiki Riki Miki 
(em. pentru copii) 11.00 Viața satului 
(mag.) 13.00 Biserica satului 13.10 
Tezaur folcloric 13.55 Fotbal Divizia A: 
Steaua-Dinamo (d, București) 15.50 
Super Gol Show (cs) 16.30 Video- 
Magazin 18.50 Serial de călătorii (do)
19.40 Duminica sportivă 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 7 zile în România 21.00 
Un bărbat foarte... însurat (co. SUA 
1991) 23.05 Telesport 23.15 D-na King, 
agent secret (s, ep. 44)

8.30 Sporturi extreme (do) 8.55 
Comorile lumii (do) 9.25 Filmele 
săptămânii 9.55 Repere vitale 10.25 
Cinematograful vremii noastre (do) 
11.20 TVR lași 13.40 Creanga de Aur 
(do) 14.00 Gabriela, managerul echipei 
de fotbal (s,ep. 1) 14.50 Vitrina 
personajelor de operă 15.10 Din 
albumul celor mai frumoase melodii 
populare 15.35 Viață de câine (d.a) 
16.00 Țiganca (s,ep. 34) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Un secol de cinema 
(do) 19.25 Pe unde trece dorul... 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 Ultimul tren 
21.00 Sportmania. Duminica sportivă 

8.30 Spirit și credință (emisiune 
religioasă) 9.15 Animal Show (s, 
ep. 20) 9.45 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a) 10.15 Mighty Max 
(d.a) 11.00 Poveștile prietenilor mei 
11.30 Roata de rezervă (mag. 
auto) 12.00 Printre rânduri 
(talkshow) 13.00 Documentar 
14.00 Duminica în familie (mag.) 
18.00 Decepții (s, ep. 82) 19.30 A 
treia Planetă de la Soare (s, ep. 
49) 20.00 Capitolul doi (co. SUA 
'80)21.45 TeleEurobingo (cs) 
22.45 Agenția de presă 22.50 
Fotbal Club Antena 1 (talkshow 
sportiv)

8.20 Superman (d.a) 8.40 Mica sirenă 
(d.a) 9.00 Super Abracadabra/Mowgli 
(s) 11.00 Doctor în Alaska (s, ep. 86) 
12.00 Profeții despre trecut 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
O propoziție pe zi 13.05 Dragul de 
Raymond (s, ultimul ep.) 13.35 Harriet 
(s) 14.00 Chestiunea zilei 15.00 
Langoiiers (s, ep. 1) 16.00 Al șaptelea 
cer (s, ep. 43) 17.00 Buffy, spaima 
vampirilor (s) 18.00 Beverly Hills (s, 
ep. 147) 19.00 Prețul corect (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (s, ep. 10) 21.00 Pe Lacul 
Auriu (dramă SUA 1981) 22.55 Știrile 
PRO TV 23.00 Procesul etapei

8.00 Căutătorii de aur (s) 8.30 A doua 
familie (do) 9.00 Inspectorul Gadget; 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.15 
Mecanica distractivă (s) 10.30 1999 (s)
11.30 Duminică la prânz (talkshow) 
13.00 Motociclism CM (MP al Argentinei) 
14.00 Lumea lui Dave (s) 14.30 Față în 
față la Hollywood (s) 15.00 Secretele 
bărbaților irezistibili (do) 15.30 în 
numele iubirii 16.00 Explorer 17.00 Un 
alt început (s) 18.00 Atingerea îngerilor 
(s) 19.00 Știri 19.45 Joc în doi (co. SUA. 
’95) 21.30 Călătorii în lumi paralele (s)
22.30 Nimeni nu e perfect (s) 23.00 
Știri 23.30 Fotbal Manchester United - 
Newcastle (înreg.)
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. ROMLUX

întâlnire la Cepromin Deva cu 
deputatul Sorin Dimitriu

Din inițiativa domnului Sorin Dimitriu - deputat PNȚCD 
Hunedoara - sâmbătă, 31 octombrie, ora 12, se organizează 
întâlnirea cu conducerea EXIMBANK, având ca temă de discuții: 
finanțarea exporturilor românești.

întâlnirea va avea loc în sala de conferințe a institutului 
“Cepromin" din Deva, str. 22 Decembrie nr. 37 A și se adresează 
conducătorilor societăților comerciale din sectorul privat și de stat, 
oameni de afaceri, interesați în finanțarea exporturilor românești. 
(S.P.)

C. ROMLLX S.A
Târgoviște

Centrul Alba lulia

Conferință de presă
%

Se vor da pământul și pădurile înapoi

Numai să fie de unde...
Miercuri, parlamentarii au decis ca, în baza Legilor 18/ 

1991 și 169/1997, să fie prelungit termenul, până la sfârșitul 
acestui an, pentru depunerea cererilor în vederea retrocedării 
terenurilor și restituirii pădurilor. După cum se știe, se prevede 
ca suprafața maximă de teren și de pădure ce va reveni unui 
proprietar să fie de 50 și, respectiv, 30 de hectare. Rămâne 
însă de văzut de unde se vor mai lua niște terenuri, deoarece 
și așa, pentru acoperirea cererilor depuse anterior la nivel de 
țară, mai erau necesare suprafețe de ordinul sutelor de mii de 
ha (peste 600.000). Noile cereri care vor mai veni amplifică 
și mai mult deficitul, nu? (/V. 7?)

PRM preconizează alegeri 
anticipate la primăvară

Angajează
Reprezentant 

vânzări

Condiții: - studii superioare
- autoturism personal
- experiență în vânzări

Remunerare: AVANTAJOASĂ

Relații 058/818191, 094/532818I '

SC MACRO SRL Pitești
Vinde ulei comestibil dublu 
rafinat din floarea soarelui 

la Pet 1/1 -10.000 lei/ buc. și 
la sticla 1/2 - 4.500 lei/buc.
Prețurile includ TVA.
Telefon: 048/28.2880.

în cadrul conferinței de presă 
desfășurate ieri la Deva, liderii 
organizației județene a Partidului 
România Mare au adus critici actu
alului Guvern care se face vinovat 
de criza economică, politică și 
socială în care a ajuns România.

Declinul economic, înrăutățirea 
situației a tot mai mulți români pe zi 
ce trece dovedește, în opinia con
ducerii județene a PRM, incapa
citatea actualului Executiv de a 
rezolva marile probleme existente 
în societate, precum și eșecul unor 
măsuri promovate< înrăutățirea 
vieții economico-sociale, valul tot 
mai mare de șomaj din sectoarele 
de bază ale economiei, pierderea 
încrederii în clasa politică, precum 
și recentele evenimente din coa
liție, reprezintă, în opinia PRM, 
cauzele principale ce vor deter
mina cel mai târziu în primăvara 
anului viitor alegeri anticipate, 
întrucât guvernarea alături de 
PNȚCD devine tot mai dificilă și 
pentru forțele politice din actuala 
coaliție. în acest sens, vicepre
ședintele PRM Hunedoara - Deva, 
dl Sorin Cercea, a salutat demisia 
de la guvernare a PAR, repre
zentând un act de demnitate.

Liderii PRM și-au mai expri
mat nemulțumirea față de ceea ce 

kse întâmplă în învățământ. "Este

anormal să se acorde doar 2,8 la 
sută din PIB când Legea învă
țământului prevede cel puțin 4 la 
sută din PIB." Aceștia sunt de 
părere "că învățământul ar fi nor
mal să primească în jur de 7 la 
sută din PIB, întrucât viitorul unei 
națiuni este determinat de nivelul 
de cunoaștere, de grija pe care 
statul trebuie să o manifeste față 
de valori. Nu este de mirare de ce 
mulți tineri pleacă în străinătate, 
după ce statul a investit în for
marea acestora, iar când aceștia 
doresc să lucreze, șansa lor este 
șomajul".

Tot în cadrul întâlnirii cu pre
sa s-a mai spus că PRM are un 
program clar de redresare eco- 
nomico-socială, are persoane 
care știu ce trebuie să facă, nu 
figuranți sau oameni de paie."

S-au mai făcut referiri la res
tructurarea FPS care trebuie să 
reinvestească banii în relansarea 
economică, în dotare și moder
nizare, nu în consum cum din 
păcate se întâmplă. Bani se gă
sesc când se dorește, dar 
aceștia se dau celor care au 
bâta mai lungă și mai groasă, nu 
acelor activități ce duc la pro
gres, s-a mai precizat în cadrul 
discuțiilor de ieri.

Corne! POENAR

” - în

Notăm că dna Carmen Micu, 
responsabila cu programele de 
asistență socială din cadrul aso
ciației, a solicitat unor firme de 
construcții un deviz estimativ pen
tru construirea gardului, sumele 
situându-se între 35 și 75 milioane 
de lei. “Diferența este foarte mare 
- a mai spus dna Miheț - însă nu 
ne-am descurajat. Am continuat 
de a capacita agenți economici și

Au trecut patru luni de zile de 
când Asociația "Alter Ego" din 
Deva a organizat un bal de cari
tate în speranța de a reuni efor
turile mai multor agenți econo
mici, ale unor persoane cu posi
bilități materiale care să i se 
alăture în realizarea proiectului 
din cadrul programelor pentru 
casele de copii din Deva. "Mai 
concret - preciza dna Daniela 
Miheț, președinta asociației - în 
realizarea unei împrejmuiri la 
Casa de Copii nr. 2. Acest gard ar 
asigura o intimitate în desfă
șurarea activității de aici unde 
remarcăm că există un colectiv 
de administrație pxtrem de exi
gent și bine organizat; pro
blemele care le au în prezent sunt 
cele de perturbare a liniștii, de 
imposibilitatea întreținerii cură
țeniei în jur datorită pieței din 
apropiere, iar un gard i-ar ajuta 
să-și gospodărească în condiții 
mai bune grădina din jurul casei."

Nu s-a reușit însă a fi capa
citate prea multe persoane în acest 
scop, dar pozitiv este faptul că 
devenii au reacționat la apelul 
asociației, astfel încât cele 3 milioa
ne de lei sunt o "piatră" de început 
pentru realizarea acelui obiectiv.

“Să ne regăsim 
demnitatea în acțiuni 

comune”
am avut ocazia să cunoaștem 
oameni sufletiști care ni s-au ală
turat. Aș vrea s-o menționez pe 
dna Doina Mainardis de la firma 
"Ardis", care ne-a susținut finan
ciar și sufletește. împreună cu dna 
Carmen am hotărât organizarea 
unui club, pe lângă asociație, de 
oameni sufletiști, cu posibilități 
financiare, care, pe programe bine 
definite, în urma unor reuniuni 
periodice, să strângă fonduri pen
tru realizarea concretă a unor 
programe."

Cu sprijinul Primăriei Deva, al 
Consiliului județean, se va organiza 
un cocteil, în data de 13 noiembrie,

ora 18,00, la Complexul hotelier 
“Decebal" al Societății comerciale 
"Apollo" SA.Deva, societate care a 
răspuns acțiunilor asociației și, ca 
atare, este considerată una dintre 
sponsorii de suflet fideli pentru 
acțiunile cu copiii.

"Lansăm o invitație agenților 
economici, persoanelor fizice din 
municipiile Deva și Hunedoara - 
spunea dna Carmen Micu - să 
participe alături de noi la acel 
cocteil, cu un program stabilit - 
adunarea de fonduri pentru reali
zarea împrejmuirii. Avem un pro
iect realizat de Consiliul județean, 
avem un deviz de calcul pentru 
materiale și manopera de lucrare, 
care vor fi prezentate celor care vor 
participa. Lansăm și un apel pentru 
cei care nu înțeleg care este rolul 
nostru în societate. Căutăm nu 
doar o cale de găsire a sprijinului 
financiar, ci și o modalitate de a ne 
regăsi demnitatea în acțiuni co
mune care să sprijine societatea, 
să nu depindem numai de "sursele 
exterioare". Să creăm noi înșine 
"condițiile" interioare de sprijin al 
copiilor care fără voia lor ajung în 
aceste case iar noi, societatea, 
aveiYi marea datorie să-i ocrotim."

Estera SfNA
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IIMCE OCAZIE,
sucit.—

AVON
COSMETICS

Vă aduce frumusețea acasă sau la locurile de muncă. Pentru că AVON 
Cosmetics este lider mondial în vânzarea directă de produse cosmetice.
Cu AVON intrați într-o afacere de succes care vă oferă șansa unor câștiguri nelimitate! 
Produsele noastre sunt de cea mai bună calitate, concepute în laboratoarele proprii 
din New York.

AVON este o lume a stilului, o lume dedicată de peste
1 10 ani frumuseții și fericirii dumneavoastră, pentru că

AVON vă respectă.

CORVINUL - ARO C-LUNG

ARBITRII SI OBSERVATORII - ETAPA DIN 1 NOV.
DIVIZIA D

VICTORIA CĂLAN - METALUL CRIȘCIOR, arbitri: Sorin 
Ciotlăuș, Virgil Gherghel și Eugen Ambruș, obs. Ilie Ștefăniță

CONSTR. HUNEDOARA - PARÂNGUL LONEA: Ionel 
Adam, Marian Lucaci și Constantin Dineș, obs. Pavel 
Marincău.

CFR MARMOSIM - MINERUL GHELARI, Zoltan Gergely, 
Ion Mândru și Andrei Torok, obs. Vasile Nemeș.

FC PAROȘENI-VULCAN - FC DACIA ORÂȘTIE: Adrian 
Radu, Adrian Costea și Vasile Capotescu, obs. Viorel Milea.

Sâmbătă, de la ora 11 
Atractiva întâlnire fotbalistică

Alăturați-vă echipei noastre! 
Satisfacția și reușita sunt garantate!

Sunt interesat(â) sâ devin:

Client AVON □ Reprezentant AVON □

i

CUPA ROMÂNIEI - FAZA JUDEȚEANĂ
CASINO ILIA - FOTBAL START DEVA, arbitri: Traian 

Melha, Daniel David și Radu Răsădeanu, obs. loan Deac.
UNIREA VEȚEL - ENERGIA DEVA: Daniel Haidiner, 

Cornel Pop și loan Clinei, obs. Marian Dima.
RETEZATUL HAȚEG - VICTORIA DOBRA: Eduard 

Kovâcs, Flavius Sterean și Ovidiu Toderiță, obs. Mircea 
Pădurean.

SANTOS BOZ - GLORIA GEOAGIU: Valentin Verdeș, 
Valentin Gavrilă și Nicolae Albulescu, obs. Petru Spărios.

\ 

Meci de atracție, sâmbătă, pe sta
dionul hunedorean; în cadrul etapei a 
14-a a Diviziei B, seria a ll-a, se întâl
nesc Corvinul (locul 9) și ARO C-lung 
Muscel ce ocupă locul al doilea în cla
sament, la un punct doar de lider, Ex
tensiv Craiova. Elevii antrenorului prin
cipal V. Roșea au efectuat cu con
știinciozitate programul de antrenament 
din această săptămână. Cu excepția lui 
Costăchescu, incert, jucătorii din lot sunt 
pregătiți și așteaptă cu încredere con
fruntarea de mâine. Echipa oaspete 
este bine cunoscută pentru puterea sa 
de luptă, pentru jocul angajant în depla
sare de unde s-au întors cu puncte.

Sperăm într-un joc bun, specta
culos, din care hunedorenii să iasă 
victorioși. (S.C.)

• .
i Numele ...
i
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i
i Adresa ....
i
i..........................
i
1 Telefon ....
i - ----- -
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i 
i 
i 
i 
i 
i
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i 
i 
i 
i 
i 
i

Vă rugăm să completați cuponul alăturat și să-l 
trimiteți pe adresa noastră: 

AVON COSMETICS (ROMÂNIA) SRL, 
Piața Lahovari 36-40, sector 1, București. 

In atenția Departamentului de Vânzări.
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