
Primăria municipiului Deva 
Biroul administrare clădiri - 

urmărire rate 
Eliberarea noilor 

contracte pentru locuințe
în atenția persoanelor 

cărora urmează să li se 
prelungească contractele de 
închiriere pentru locuințele 
proprietate de stat pe raza 
municipiului Deva.

în vederea punerii în aplicare 
a Ordonanței de Urgență nr.40 
din 08.04.1999 privind protecția 
chiriașilor și stabilirea chiriei 
pentru spațiile cu destinația de 
locuințe, titularii contractelor de 
închiriere sunt rugați să se 

I prezinte la sediul Primăriei
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municipiului Deva, Piața Unirii, 
nr.4, camera 29, zilnic, între orele 
8-10,30 și 14-15;

Eliberarea noilor contracte 
de închiriere este condiționată 
de achitarea la zi a cheltuielilor 
comune către Asociația de 
proprietari (locatari).

Informații suplimentare se 
pot obține de la Biroul 
administrare clădiri - urmărire 
rate, camera 29, telefon 
213435, interior 136, zilnic între 
orele 8-10,30 și 14-15,30.

Wremea
Vremea va fi caldă și 

predominant frumoasă, 
exceptând nord-vestul, 
sud-estul și zona de 
munte, unde va fi în 
general instabilă. Cerul va 
prezenta înnorărl accen
tuate și local vor cădea 
averse de ploaie însoțite 
de descărcări electrice. 
Vântul va prezenta unele 
intensificări pe litoral. 
Temperaturile maxime se 
vor încadra între 24 și 30 
grade, iar cele minime 
între 12 și 18 grade.

V •

81 WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI 

PERSOANELOR FIZICE!
x la 30 de zile - 

70% /an 
prin capitalizare - 98%/an 

x la 90 de zile - 
75% /an 

prin capitalizare - 99%/an

După cincizeci 
de ani

Realități și 
aparențe

O întâmplare neașteptată mi- 
a readus în memorie o imagine 
de acum o jumătate de veac, 
imagine și realitate care m-au 
urmărit ca o fantasmă cobitoare 
în toți anii de început ai vieții 
mele. Era imaginea grupurilor 
numeroase de copii săraci, cu 
fețele uscate și cu ochii șterși, 
care umblau din 
casă în casă și 
din deal în deal, 
de cum răsărea 
soarele și până 
seara târziu, pentru a cerși 
bucate din mila și îndurarea 
câtorva înstăriți ai acelor 
blestemate locuri. Micuții erau 
desculți, cu cioareci de pănură 
îngălbenită și roasă, cu cămăși 
rupte și cu părul năclăit de 
sudoare și de praf. Iar peste 
umeri le atârnau trăistile în care 
adunau laolaltă dărabe de 
pâine, cartofi, slănină, ouă, făină 
și ceapă - fărâme de speranță 
și liniște pentru câteva zile de 
viață în casele lor.

Dar partea cea mai puțin 
obișnuită a imaginii de atunci nu 
era marșul cerșitului în sine, cât 
mai ales faptul straniu că acele 
chipuri străvezii aveau pe ele 
pigmenții lucitori ai bucuriei și 
mândriei de a întâlni la tot pasul 
gesturi de bunăvoință, vorbe de 
compasiune, cuvinte de 
mângâiere și priviri de 
încurajare. Mi se părea că în 
intimitatea credinței lor naive ei 

trăiau convingerea că starea 
aceasta de mizerie nu era 
decât o etapă necesară și 
salvatoare în drumul lor către 
orizonturile îndepărtate ale 
unei vieți mai bune. Dar nu, nu 
era părere, era crudă 
realitate și adevărul acesta I- 
am înțeles puțin mai târziu, în 

anii școlarității, 
când generației 
noastre i se 
vârâse cu forța 
în minte și în 

suflet disprețul pentru orice 
fel de agoniseală și de 
suficiență materială, ca și cum 
aceste gânduri și preocupări 
ar veni în răspăr cu virtuțile 
neamului nostru. Mai mult, în 
școală pătrunsese pe 
vremea aceea și un anume 
curent ideologic, care înălța 
suferința materială în rândul 
valorilor morale superioare, 
încercându-se pe această 
cale să se legitimeze o stare 
socială precară în care 
partea cea mai însemnată a 
populației atinsese pragul cel 
mai de jos al disperării. Sub 
această hlamidă falsă și 
amăgitoare ne erau înfățișate 
copilăriile și viețile oamenilor 
de seamă, motiv pentru care 
îi și vedeam pe Eminescu, pe 
Creangă și pe Alecsandri

_______ Sabin SELAGEA
(Continuare în pag. 2)

Războiul din Iugoslavia

Este ireversibilă 
trecerea la pace

Cu aproape două luni 
de zile în urmă 
puneam, pornind de la 

considerațiile scriitorului 
Thomas Mann, potrivit 
cărora “Războiul este doar 
o ieșire lașă din 
problemele păcii”, o 
întrebare la care nici acum 
nu m-aș hazarda să dau un 
răspuns, de teama de a nu 
greși. întrebarea îi viza 
direct pe cei ce au avut de 
câștigat sau de pierdut în 
urma războiului dintre 
forțele NATO și Iugoslavia. 
Cu certitudine că în plan 
material, având în vedere 
imensele pagube materiale 
provocate prin bombar
damentele bestiale ale 
aliaților, cât și prin 
pierderile “colaterale” de 
vieți omenești, Iugoslavia a 
înregistrat o înfrângere 
întrucât s-a lovit în mod 
barbar în realizările 
câtorva generații de

oameni de etnie sârbă, 
albaneză, maghiară și 
română, care au trăit 
multă vreme în bună pace 
și înțelegere pe teritoriul 
Iugoslaviei, în ciuda unor 
tulburări provocatoare ce 
au bântuit în zonă. în plan 
moral însă, s-a dovedit 
încă o dată, dacă mai era 
nevoie de așa ceva, că 
voința unui popor, fie el și 
mic, nu poate fi înfrântă 
nici cu ploaia de rachete, 
cât ar fi ele de 
sofisticate, nici cu 
bombele cu înveliș 
radioactiv.

Pe de altă parte, fiind 
vorba despre NATO și 
despre intențiile de a 
“salva” o catastrofă 
umanitară în regiunea 
Kosovo, este ușor de 
intuit că atingerea unul

Nicolae TiRCOB
(Continuare în pag. 2)
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Vacanță plăcută?
Extraordinar ce repede trece timpul! Exact ca în 

previziunile Apocalipsei... Păreau să se audă chiar și 
niște trâmbițași vestind guvernanții care nu prea credeau 
în chestii mistico-biblice sperând că, pentru ei, Cronos a 
dat cu orologiul de pământ oprindu-l fix în luna 
octombrie a anului 1998. Adică în acea lună fatidică în 
care, în buna tradiție a promisiunilor neonorate, ei au 
încheiat un protocol cu sindicatele din învățământ în 
care n-a crezut nimeni, în frunte cu Radu Vasile și Decebal 
Traian Remeș. Dovada este greva generală declanșată 
de dăscălimea reclamantă a nerespectării acelui proto
col de către Guvern. Dar, la urna urmei, ce mai vor și 
dascălii ăștia? Nu le-ajunge 3 la sută din PIB? Vor 4, 
vor salarii mai mari, vor dotări, vor alte condiții pentru 
învățământul românesc, vor... I-auzi-i! Adică or să moară 
românii proști fiindcă școlile sunt dărăpănate, fiindcă 
dascălii au pretenții salariate aberante, mai mari decât 
ale femeii de serviciu de la Conel? Unde s-a mai pomenit 
așa ceva? Socrate și alții unde își țineau orele? în aule, 
în săli luminoase, cu calculatoare și interneturi? Nu, 
dimpotrivă, dăscălimea antichității, care își ținea 
cursurile pe unde apuca, doar întâmplător se numea chiar 
Thales, Aristotel, Platon, Democrit, Pitagora... Și-atunci? 
N-am înțeles, se minunează Guvernul, e mare lucru să 
aibă fiecare localitate câte o Agoră pe-un maidan sau 
pe-un imaș? Aer curat, natură, ciripit... Dar, la urma

Dumitru HURUBĂ
(Continuare în pag. 2)
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PROGRAME DE TELEVIZIUNE

Ieri, dascălii 
au pichetat 
Prefectura

Aflați în grevă generală 
mai mulți dascăli hunedoreni 
au pichetat ieri Inspectoratul 
Școlar Județean apoi 
Prefectura. Reprezentanții 
greviștilor s-au întâlnit și au 
discutat, în prezența presei, 
cu domnii lulius Winkler, 
subprefect, și Ionel Moș, 
inspector general. Acțiunea 
s-a dorit o manifestare de 
sprijin pentru liderii naționali 
din învățământ care în după- 
amiaza zilei de ieri au fost 
invitați la dialog de către prim- 
ministrul Radu Vasile.

La întâlnirea de la 
Prefectură s-au discutat atât 
probleme de interes general 
cât și cele locale care sunt de 
competența organelor din 
teritoriu. Dl Paul Rusu, liderul

județean al Sindicatului din 
învățământul Preuniversitar, 
a solicitat în încheiere ca 
Guvernul - care până acum 
n-a răspuns adreselor sau 
nu a făcut-o la obiect - să 
fie informat despre ceea ce 
se întâmplă în județ, că 
sindicaliștii cer respectarea 
legilor, diferențele la Legea 
154, plata salariilor la timp, 
că vor să aibă certitudinea 
rectificării bugetului și al 13- 
lea salariu (deși în această 
privință sunt poziții diferite). 
A mai precizat că dascălii 
nu mai sunt dispuși să 
înțeleagă situația grea a 
țării și nu mai au încredere 
în guvernanții care nu 
respectă protocoalele 
încheiate. (V.R.)

Rezultatele examenului 
de capacitate

După afișarea rezultatelor 
examenului de capacitate șl 
comunicare a lor la Inspec
toratul Școlar Județean 
putem publica situația 
promovabllltățll. Procentul 
celor care au obținut note de 
trecere este de 70,74 la sută 
pe Județ, el fiind diferit de la 
o școală ta alta.

Dacă la Colegiul Național 
"Decebal" Deva au 
promovat examenul de 
capacitate peste 97 ta sută 
dintre absolvenții claselor a 
Vlll-a, la Liceul de 
Informatică Hunedoara 
peste 90 la sută, rezultate 
foarte bune înregistrându-se 

și la Școala Generală Nr. 1 
Deva, există din nefericire 
unități școlare situate la 
polul opus. Insuccesul se 
localizează la școlile de 
cartier, unde populația 
școlară are șl mulți rromi, la 
cele speciale sau pentru elevi 
proveniț! din centre de 
plasament (Baia de Criș). Un 
fenomen îngrijorător s-a 
înregistrat ta Școala Generală 
Nr. 3 Deva, centru la care au 
dat examenul toți elevii 
maghiari din Județ, dintre 
care au promovat doar 40,22 
la sută, poate și pentru că 
muiți au stat în această 
perioadă departe de casele 

lor. fnsă nici românii din 
acest centru n-au 
înregistrat rezultate prea 
bune, ei promovând doar 
în procent de 46 ia sută. 
Există însă chiar șî școli, 
din mediul rural, fără nici 
un promovat (din cei câțiva 
absolvenți), ceea ce denotă 
incompetență și lipsă de 
preocupare din partea celor 
plătiți să-l pregătească, a 
unor oameni lipsiți de 
vocație șl indisciplinați - 
afirma dl Dorin Crișan, 
inspector generai adjunct.

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)

Cooperativa de Artă Populară și Meșteșuguri Artistice “Hațegana'' 

“Activitatea se redresează, 
s-a reluat exportul"

Cum se știe, 
cooperativele meșteșugărești 
din județ au trecut în anii din 
urmă prin situații deosebit de 
dificile, s-au confruntat, 
asemenea celorlalte sectoare 
ale economiei, cu o criză 
economico-financiară fără 
precedent. Au existat perioade 
de declin, de căutări pentru 
cele mai multe unități, iar 
Cooperativa de Artă Populară 
și Meșteșuguri Artistice 
“Hațegana” din Hațeg n-a făcut 
excepție. Care este situația 
acesteia în prezent, stimată 
dnă președintă Hortensia 
Bercu?

- Activitatea a început să se 
redreseze față de anii anteriori, 
în anul ’98 fiind realizați toți 
indicatorii, iar în perioada 
trecută din acest an în cea mai 
mare parte. Estimăm ca cifra de 
afaceri să fie mai mare în '99 
față de ‘ 98 cu 50 la sută.

- Care au rămas activitățile 
de bază ale acestei cooperative 
cu un specific aparte?

- Acelea de țesătorie, 
confecții și broderie mecanică 
și manuală. Țesem stofe din 
lână și cergi, iar din stofele 
obținute confecționăm diverse 
articole vestimentare; lucrăm cu 
fir de lână pe care-l aducem de 

la Covasna, gata tors, la noi 
vopsindu-se. Anumite lucrări 
de artă populară - traiste, 
carpete, cergi - sunt lucrate 
din firul de lână vopsit la 
secția boiangerie și țesut la 
țesătorie.

- Cândva exportul ocupa 
un loc important în 
activitatea cooperativei. A 
urmat o perioadă în care a 
încetat cu totul. Care este în 
prezent situația?

- Am reluat începând cu 
'99 exportul, acest lucru

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 2)
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Este ireversibilă 
trecerea la pace

(Urmare din pag. 1) 

asemenea obiectiv nu 
numai că a însemnat, 
dimpotrivă, agravarea 
catastrofei, dar acum este 
mai limpede și faptul că în 
acest fel de condiții și-a 
cam șifonat și imaginea, 
demonstrându-și 
incapacitatea de a 
gestiona o criză, fie ea și de 
proporții mai reduse.

Acum, după ce 
reprezentanții Grupului 
celor 8 au văzut ce pot 
face forțele ONU pe unde-și 
bagă cineva coada și au 
convenit un plan de pace, 
care după trecerea prin 
Consiliul de Securitate al 
ONU va deveni o Rezoluție 
pentru situația specială 
creată în Kosovo, se pare 
că trecerea la pace în zonă 
este ireversibilă. Se
cretarul de stat al SUA, 
dna Albreicht, a declarat în 
urma întâlnirii Grupului 
celor 8 că: “Am obținut tot 
ce am dorit.” însă cu ce 
preț a trebuit să se ajungă 
aici, când totul se putea 
negocia, diplomația ne-

Vacanță plăcută?
(Urmare din pag. 1)

urmei, și cu să spunem lucrurilor pe nume, ce nevoie are 
guvernul, și puterea în general, de un popor inteligent și 
instruit? Să pună întrebări enervante? Să se gândească 
la greve după precedentul creat de această dăscălime 
nerespectuoasă pentru ca guvernanții să se ocupe de 
probleme cu mult mai importante pentru țară? Un popor 
incult merge, dar o economie proastă... Fac grevă 
generală? Foarte bine, las’ că-i trântim o disponibilizare 
și-i mai rărim, după care om mai vedea... Ce să mai 
discutăm atâta? Vom rectifica bugetul și le-om da și lor 
ceva. Cum, când? A, vine vacanța mare? Vreți să spuneți 
că am trecut de luna octombrie? Scuzați: noi n-am băgat 
de seamă, zău! Nu primesc salariile dascălii? Cum dracu’? 
- scuzați... Deci, ziceți că suntem în iunie 1999? Realmente 
n-am băgat de seamă... Păi, vacanță plăcută, ne vedem la 
toamnă, în octombrie, până atunci rectificăm bugetul, 
poate mai facem și o disponibilizare cu ocazia aniversării 
unui an de când am semnat protocolul pe care nu l-am 
respectat... Dar mai lăsați-o naibii de grevă generală 
pentru 1 la sută din PIB, că doar sunteți oameni cu carte 
nu mineri - ferească-ne Dumnezeu pe toți, și ierte-ne nouă 
amneziile privitoare la salarii, Amin!

Joi IO iunie
■TVR IflB

9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța 
din prerie (s/r) 13.00 Pentru 
dvs., doamnă! 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Tribuna 
partidelor parlamentare
15.30 Conviețuiri (mag.)
16.30 Don Quijote de la
Mancha (d.a) 17.00
Medicina pentru toți 18.10 
Sunset Beach (s, ep. 467) 
19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 
Miracole (s, ep. 5) 21.55 La 
volan 22.10 Cu ochii’n 4
23.10 Jurnalul de noapte. 
Sport

TVR 2
9.00 Fotbal (r) 10.40 

Cultura în lume (r) 11.10 
Festivalul de muzică folk 
„Baladele Dunării' 
(selecțiuni, Brăila) 12.10 
Medicina pentru toți (r) 

spunându-și nici pe 
departe ultimul cuvânt 
până la începerea 
războiului.

Mai există însă o serie 
de puncte în suspensie, 
în sensul că forțele NATO 
nu acceptă încetarea 
bombardamentelor până 
ce n-au garanții că 
armata sârbă se va 
retrage din regiunea 
Kosovo. Apoi există unele 
divergențe asupra struc
turii și comenzii forțelor 
die pace ce vor fi 
staționate în Kosovo. De 
asemenea, nu sunt clare 
nici condițiile impuse 
pentru dezarmarea UCK. 
Nu se poate face 
abstracție nici de faptul 
că unele obstacole se 
ridică și la tratative, 
nedorindu-se, evident, 
discuțiile cu regimul 
Miloșevici. Poate totuși 
rațiunea și dorința de 
pace vor învinge și va 
reveni liniștea în Balcani, 
reconstrucția devenind de 
acum o dominantă a 
preocupărilor în zonă.

12.40 O casă la Ierusalim 
(do/r) 13.15 Rebelul (s, ep. 
68) 14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s, ep. 60) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 
Ansambluri folclorice 18.00 
Ochii din cer (do) 19.10 Față 
în față cu autorul 20.10 
Căsuța din prerie (s, ep. 44) 
21.00 Ultimul tren 22.00 No 
smoking (co. Franța 1993)

ANTENA 1
10.00 Știri 10.20 Cafea cu 

parfum de femeie (s) 11.30 
Prezentul simplu (r) 12.00 
L.A. Doctors (s/r) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Esmeralda (s, 
ep. 53) 14.00 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.00 Ape liniștite 
(s, ep. 57) 16.10 Luz Maria 
(s, ep. 28) 17.00 Știri 17.25 
Leonela (s, ep. 21,22) 19.00 
Observator 20.00 Ochi 
pentru ochi (f. SUA 1993)
22.15 Observator 22.45 
Marius Tucă Show

(Urmare din pag. 1)

umblând zdrențăroși pe străzi 
marginale și mâncând pe 
apucate doar o dată în zi. îi 
vedeam aievea și ne simțeam 
legați de ei prin aceeași 
batjocură a sorții și căutând în 
biografiile lor sumare liniile de 
coincidență și de asemănare 
cu traseul vieții noastre, ca și 
cum aceste similitudini ar fi 
adăpostit în ele garanțiile și 
promisiunile unui destin 
profesional identic.

Și, revenind la acea 
întâmplare neașteptată cu care 
mi-am început rândurile de față, 
trebuie să spun că am avut în 
vedere o imagine ase

(Urmare din pag. 1) 

constituind pentru firmă un 
lucru important. Exportăm 
confecții în Italia, articole pe 
care le executăm în colaborare 
cu un partener italian. Se 
lucrează în această secție la 
capacitatea maximă. Tot aici 
am început să facem o dotare 
cu mașini speciale de cusut, 
aduse din import, ceea ce ne 
va ajuta la creșterea 
productivității muncii, la 
modernizarea activității de 
confecții. La țesătorie, broderie 
mecanică, broderie manuală, 
sculptură în lemn, marochinărie 
și boiangerie, lucrăm cu 
beneficiari interni și prestăm 
servicii pe bază de comenzi 
de la populație.

- Meșteșugurile artistice 
cer o îndemânare deosebită,

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

Pe obiecte de studiu 
rezultatele cele mai puțin 
mulțumitoare s-au înre
gistrat la cete de cultură 
generală: istorie și geo
grafie. Explicația? Neglijarea 
studiului disciplinelor de 
cultură generală în școli, 
obișnuirea copiilor să învețe 
doar la limba română și 
matematică, obiecte pentru 
care de obicei fac meditații 
(unii în particular chiar).

Dl Dorin Crișan aprecia 
subiectele cu grad de 
dificultate mediu, struc
turate gradual spre a oferi 
tuturor șansa de promovare. 
Dacă elevii s-ar fi pregătit, 
cu ușurință puteau obține 
note de 5-6, peste acest nivel 
elementele mai complexe 
având rolul de a detașa 
vârfurile.

Examenul de capacitate 
este foarte Important, de 
promovarea lui fiind

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 11.00 
Regina Sudului (r) 12.30 
Dragul de Raymond (s) 
13.05 Hangar 18 (r) 14.30 
Oglinda timpului (s) 15.00 
Familia Bundy (s) 15.30 
Ștrengărița (s) 16.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Aripile 
pasiunii (s) 18:30 Inimă de 
țigancă (s) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Melrose Place (s, 
ep. 129) 21.30 Mercenarii 
(s, ep. 19) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.30 Prietenii tăi (s, ep. 
39) 23.00 Dosarele X (s)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.15 O vară la Harrad
(r) 16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Celeste se întoarce
(s) 18.00 Dragoste și putere

După cincizeci 
de ani

mănătoare pe care am întâlnit-o 
intempestiv cu puține zile în 
urmă. După aproape cincizeci 
de ani, iată că mi-a fost dat să 
văd același tablou cutremurător 
al unor copii săraci umblând din 
casă în casă în căutarea unei 
bucăți de pâine. Erau parcă 
aceiași copii de altădată, cu 
aceleași fețe posomorâte și cu 
aceiași ochi rugători, dar cu 
deosebirea că pe chipurile lor 
nu mai trecea lumina pală a 
mândriei amăgitoare, ci raza 
cenușie a rușinii și umilinței 

11 Ac tivitei tea se 
redresează..."

imaginație și migală. Cine le 
execută, care sunt cele mai 
solicitate obiecte vestimentare 
ori de decorațiuni interioare și 
cum le valorificați?

- Lucrează la “Hațegana” 70 
de cooperatori, majoritatea 
femei (țesătoare, croitorese, 
brodeze); se lucrează și pe 
bază de contracte, încheiate pe 
termene scurte. Sunt solicitări 
mai ales pentru broderii - rochii, 
bluze, fețe de masă, ii, mileuri -, 
dar și traiste țesute, carpete, 
tapiserii. în mare parte, ne 
valorificăm produsele prin 
magazinul propriu din municipiul 
Deva.

Rezultatele exame
nului de capacitate

condiționată urmarea unui 
liceu sau a unei școli 
profesionale. Cei ce nu l-au 
trecut se pot înscrie doar la 
școli complementare (de 
ucenici). Dacă se va mal 
organiza anul acesta un alt 
examen de capacitate, pe 
moment nu se știe, acest 
lucru hotărăndu-se la nivel 
național. Dar dacă se va 
mai organiza, cheltuielile 
susținerii lui vor fi 
suportate de părinți. 
Deocamdată însă trebuie 
soluționate contestațiile, în 
urma cărora situația se va 
îmbunătăți. Există cazuri în 
care este posibilă 
reajustarea notei prin 
reevaluarea lucrării (de 
exemplu un elev a obținut 
nota 4,90).

Pentru ca examenul să

(s) 18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 70) 
22.00 Milady (s) 23.00 Perry 
Mason: Ultima petrecere (f. 
p. SUA 1989)

PRIMA TV
7.00 Ultima ediție (r) 

9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect 
(s) 14.00 Jerry Springer 
Show 15.00 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.00 Celebri și 
bogați (s) 17.00 Maria 
Mercedes (s) 18.00 Știri 
19.00 Camera ascunsă 
(div.) 19.30 Viper (s, ep. 46)
20.20 Momeala (dramă 
SUA 1994) 21.50 Apel de 
urgentă 22.10 Real TV
22.20 Știri

10.00 Accidentul (dramă 
SUA 1997) 12.00 Franklin 

împinse până în pragul 
expresiei lor ultime.

Să fie oare imaginea 
aceasta suportul material și 
punctul de plecare pentru 
apariția unei noi ideologii, 
care să ne readucă la 
credința de acum o jumătate 
de veac? Nu cumva imaginea 
din ce în ce mai răspândită 
a copiilor-cerșetori amenință 
să devină ■ emblema 
românească a acestui 
sfârșit de mileniu?

- Exista cândva obiceiul 
de a etala produsele 
cooperativei într-o expoziție 
în care cei interesați puteau 
să se informeze pe loc cu 
privire la calitate, preț, model, 
culori.

- Avem și acum o mică 
expoziție în cadrul complexului 
artizanal din strada Pro
gresului, 40. Modelele create și 
executate în secțiile coope
rativei sunt expuse aici, astfel 
încât clienții interesați să se 
poată informa și apoi să co
mande ceea ce-i interesează.

- Vă mulțumim și vă urăm să 
me^e^din^inejn_mai_bine^^

decurgă bine,
Inspectoratul a plătit 
autobuze ca să-i 
transporte pe elevi, școlile 
au fost dotate cu 
televizoare, aparate de 
radio șl de multiplicare a 
subiectelor pentru a nu le 
prelungi emoțiile. Dar și în 
aceste condiții s-au 
înregistrat întârzieri și 
neprezentări, chiar din 
neglijența unor părinți. 
Numărul celor care au ratat 
acest examen, care va mai 
scădea puțin după 
rezolvarea contestațiilor, 
nu este prea mare. Mai 
trebuie precizat și faptul 
că dascălii care au 
participat ta examen vor fi 
plătiți, cu excepția celor 
care nu și-au realizat 
norma didactică.

(d.a) 12.30 Alergătoarea 
(dramă SUA 1996) 
14.00 Boema (co. SUA 
1989) 15.45 Bogus (co. 
fant. SUA 1996) 17.45 
Avocatul diavolului (f. 
psihologic SUA 1996) 
20.00 Foamea (s) 20.30 
Turnul terorii (f.a. SUA 
1997) 22.00 American 
Perfekt (dramă SUA 
1997) 23.45 Tatăl
miresei 2 (co. SUA 
1995)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
- 10.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” (copro
ducție cu stațiile locale) 
10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 
17.30-18.00 Știrile PRO TV 
(coproducție) 23.20-23.30 
Știri locale

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare intervenite 

Lin programele posturilor TV.

Joi, IO iunie

Z BERBEC
Norocul v-a surâs dar i- 

ați dat cu piciorul. Sunteți 
cam susceptibil și când 
veți înțelege că ați exagerat 
va fi prea târziu. Ocaziile 
ratate se răzbună.

Z TAUR
Cu puțin noroc depășiți 

grijile familiale. Oameni 
importanți vă ajută, sub o 
formă sau alta, în profesie 
sau în activitatea 
gospodărească.

Z GEMENI
întâlniți un vecin sau un 

prieten ori vă împrieteniți cu 
cineva la o întrunire 
amicală. Aveți chef de 
petreceri și distracții.

Z RAC
Frământările fără motiv 

enervează partenerul și 
doi oameni încordați fac mai 
multe greșeli decât fiecare 
separat. La slujbă aveți grijă 
doar de munca dv!

O LEU
Doamnele născute în 

iulie să fie prudente în 
afaceri, altfel au pierderi. 
Faptele și vorbele 
necugetate tulbură liniștea 
familiei. Nativele decadei a 
doua sunt mai norocoase.

O FECIOARĂ
începeți să învățați 

tehnica gândirii pozitive. 
Seara, rememorați atitudinile 
față de cei întâlniți și dacă e 
cazul încercați să vă 
corectați.

3 BALANȚĂ»
Ați epuizat toate 

stratagemele, dar n-ați găsit 
soluții. Demascați degeaba 
hoții și mincinoșii, că nu 
aveți ce le face. Până la 
urmă veți reuși totuși.

O SCORPION
Nu aveți motive să vă 

temeți de viitor. Evitați 
intrigile, căci cineva vrea să 
se folosească de dv. 
Scorpionii sunt sensibili dar 
se regenerează repede.

O SĂGETĂTOR
Dacă vreți puteți evita 

momentele stresante de la 
locul de muncă. E nevoie 
totuși să vă implicați în 
munca de echipă, spre a 
nu fi izolați.

Z CAPRICORN
Vă veți confrunta în 

curând acasă cu lucruri 
care vă schimbă percepția 
despre viața dv. Deși 
acționați în grabă, norocul 
vă surâde.

Z VĂRSĂTOR
Fiind un diplomat 

desăvârșit, relațiile cu 
partenerii de afaceri sunt 
excelente. Ziua se încheie 
plăcut, cu persoana iubită.

O PEȘTI
Ca să aflați sentimentele 

partenerului întrebați-l direct 
pe el. Dacă aveți impresia 
că toți vă sunt potrivnici 
plecați în concediu. Sunteți 
obosiți.

■•■•see»
s_______________________>
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ȘANSĂ PENTRU LUMEA SATULUI

- Die Cătălin Davidescu, 
sunteți administratorul SC 
Chiquita Prod Com SRL 
Orăștie, firmă care recent a 
cumpărat pachetul majo
ritar de acțiuni de la De vil 
SA Deva. Ce va însemna 
pentru producătorul de 
lapte această schimbare a 
acționarului majoritar?

- De la început doresc să 
spun că această schimbare a 
acționarului majoritar la Devii 
dorim să fie benefică înce
pând de la producător și pâ
nă la consumator. Fabrica de 
prelucrare a laptelui dispune 
de capacități foarte bune de 

producție la care se adaugă 
oamenii de specialitate care 
au o mare experiență în acest 
domeniu. încă de la început 
dorim să schimbăm menta
litatea oamenilor cu privire la 
design-ul, calitatea și 
termenul de valabilitate ale 
produselor. Avem pe rol mai 
mulțe colaborări cu oameni 
de marcă din domeniu pentru 
a spori calitatea și oferta pe 
piață.

Colectarea laptelui de la 
producători, în special de la 
țărani, a fost lăsată la voia 
întâmplării, lucru ce a condus 
în timp la falimentarea fabricii 
de prelucrare a laptelui.

Dacă au existat mari pro
bleme privind plata laptelui de 
la țărani - întârzierile fiind de 
cinci-șase luni sau chiar mai 
mult -, în noul sistem pe care 
l-am promovat suntem dispuși 
să plătim laptele și în avans. 
După negocierile pe care le- 
am avut, aceștia au solicitat 
să le plătim laptele o singură 
dată la sfârșitul lunii pentru 
toată cantitatea predată.

- Cum au primit oamenii 
satului această veste bu

nă, întrucât o parte impor- 
• tantă își pun mari speranțe 
în vânzarea laptelui?

- Deși în județ s-au mai 
perindat și alte societăți care 
au achiziționat lapte - la în
ceput s-a plătit la timp - după 
câteva luni nu s-au mai ținut 
de cuvânt întârziind mult cu 
plata pentru laptele colectat.

- De unde achiziționați 
laptele ?

- într-o primă fază colec
tăm laptele din zona Orăștie, 
iar pe viitor dorim să extindem 
colectarea și din alte zone 
pentru a veni în sprijinul 
acestora. Vrem să-i asigurăm 
atât pe țărani cât și pe 
cumpărători că într-un timp 
foarte scurt produsele lactate 
cu marca Devii vor fi căutate 
pe piață datorită calității, 
prețului și nu în ultimul rând 
diversității acestora - iar 
producătorul de lapte va avea 
un venit sigur și onorat la 
timp. Prin ceea ce dorim să 
facem în acest sector de 
activitate încercăm să dăm o 
șansă oamenilor de la sat, a 
căror viață depinde în multe 
cazuri de "câțiva litri de lapte”.

“Trebuie să rezistăm 

cu forte proprii”
Grădinița cu program pre

lungit nr. 2 este - chiar 
dacă numărul din titulatură 

spune altceva - singura gră
diniță de acest fel din Orăștie. 
80 de copii se joacă și învață 
aici, ei fiind împărțiți în 2 grupe 
cu program prelungit și o grupă 
cu program normal.

în trecut grădinița era una 
de întreprindere, beneficiind, 
așadar, de suportul material al 
acesteia, acum însă ea a trecut 
sub directa coordonare a Con
siliului local al municipiului 
Orăștie. „Și în trecut programele 
noastre de investiție erau avi
zate de Consiliul local - spune 
dna directoare Adriana Călțun - 
însă posibilitățile financiare erau 
totuși altele, mult mai bune 
decât acum”. Cert este că la 
momentul actual posibilitățile 
financiare sunt extrem de limi
tate, mulți dintre părinții copiilor 
neavând nici puterea materială 
pentru a ajuta substanțial 
grădinița. „Majoritatea părinților 
sunt muncitori, oameni care nu 
au posibilități materiale și care 

prin urmare nici nu au cum să 
ne ajute. Sigur, intențiile lor sunt 
lăudabile, colaborăm foarte bine 
și ei sunt convinsă că ne-ar 
ajuta dacă ar avea posibilitatea. 
Din păcate, trebuie să rezistăm 
cu forțe proprii". Cu toate că 
situația financiară nu este 
tocmai strălucită, am văzut o 
grijă deosebită față de copii. 
Fiecare părinte plătește 8950 
de lei pe zi pentru hrana co
pilului, existând și cazuri de 
copii cu probleme mai deo
sebite care beneficiază de redu
ceri. „Deocamdată reușim să ne 
încadrăm în această sumă și să 
le asigurăm copiilor o hrană 
bogată și variată, însă cine știe 
dacă pe viitor vom mai reuși, 
fiindcă inflația este galopantă.”

Clădirea grădiniței este una 
destul de veche, necesitând 
anumite reparații. Practic, nu s- 
a făcut nici o reparație capitală 
de când există clădirea, iar o 
reparație de acest fel este ex
clusă acum când bugetul este 
așa de limitat.

Totuși, planurile dnei direc

toare sunt ambițioase în aceas
tă privință, pentru acest an la 
capitolul investiții fiind pre
văzute câteva obiective destul 
de importante. „Dorim în primul 
rând să reparăm gardul care 
împrejmuiește grădinița și, mai 
ales, vrem să facem o ter- 
motecă pentru a evita chel
tuielile foarte mari din anotimpul 
rece”. Toate investițiile s-ar 
cifra undeva în jurul valorii de 
60 de milioane de lei. Singura 
speranță pentru a face rost de 
fonduri este Consiliul local care 
a promis un sprijin substanțial 
în această privință. Rămâne de 
văzut dacă instituția mai sus 
amintită va fi capabilă să-și 
onoreze promisiunea în con
dițiile existenței unui buget de 
maximă austeritate. Pe lângă 
cele două obiective inves- 
tiționale mari, mai sunt 
necesare și câteva lucrări de 
întreținere, zugrăvit și vopsit. 
Acestea s-au realizat și se 
realizează anual, cheltuielile 
fiind suportate uneori chiar de 
către cele cinci educatoare.

SPRIJIN PENTRU COPIII
ÎN DIFICULTATE

Primăria din Orăștie, împreună cu DJPOC Hunedoara au 
încheiat de curând un parteneriat prin care la nivelul mu
nicipiului s-a înființat un serviciu de consiliere și sprijin 
părinților și un centru de zi pentru copiii din familiile în 
dificultate.

Prin parteneriatul încheiat se urmărește realizarea unei 
armonizări a vieții de familie, precum și scoaterea familiei din 
situația dificilă în care se află.

’ Seaurai die viis 
ipeirtirui copiii
Ziua de 11unie a fost sărbătorită la Orăștie într-un 

cadru aparte. La Complexul Riviera aproximativ 3000- 
4000 de copii și părinți au trăit momente fermecătoare. 
Bucuria celor mici a fost întregită de peste 1400 de 
premii constând în diplome, dulciuri, sucuri, 
sandviciuri care ie-au fost oferite gratuit de către 
patronul societății di Remus Dara și SC Super Drinks 
SRL Orăștie. Mai muiți participanți spun că un ase
menea moment nu s-a întâlnit la Orăștie până în 
prezent. Timp de câteva ore până după miezul nopții 
copiii prezenți au cântat și dansat în acordurile 
formațiilor locale. Jocul de artificii a dat o notă de mare 
sărbătoare pentru cei mici, iar concursurile de Karate 
organizate individual și între școli i-au făcut pe cei 
prezenți să trăiască emoțiile unei reale competiții.

De remarcat că valoarea produselor oferite gratuit 
copiilor de ziua ior s-a ridicat ia peste 10 milioane de 
iei, gest care merită apreciat și urmat și de aiți între- 

^prinzători.

y^iadio Color Orăștie a 
Jfiwjmplinit 3 ani! Sunt 3 

ani în care tânăra, dar pro
fesionista echipă de redactori 
și realizatori a reușit aducerea 
radioului orăștian în topul pos
turilor F.M. hunedorene. Vari
etatea dar și calitatea emi
siunilor difuzate au făcut ca

Radio Color să-și merite nu
mele. Chiar cu o mică în
târziere, ținem și noi, re
dactorii „Cuvântului liber", să 
le urăm colegilor noștri emi
siuni la fel de bune și de 
„colorate”, aniversări cât mai 
multe și La mulți ani!

Ca în fiecare an, ani
versarea a prilejuit acor
darea Premiilor Radio 
„Color”, premii care ex
primă aprecierea și cinstea 
față de o serie de oameni 
care prin activitatea lor s- 
au remarcat dintre con
cetățenii lor. Sunt oameni 
fără de care - așa cum 
spune și dl director Vla
dimir Brilinsky - „viața 
noastră ar fi mult mai să
racă și mai tristă”. în trecut, 
premiile conțineau în egală 
măsură umor și ironie dar 
și seriozitate, acum însă au 
fost premiate adevăratele 
valori ale municipiului 
Orăștie. Domeniile au fost 
alese de către redactori, 
însă votanții au fost chiar 
ascultătorii.

Premiul pentru lite
ratură a fost acordat 
Mădălinei Kadar, tânără

mânuitoare a condeiului 
care de curând a editat un 
volum de proză și versuri 
intitulat „Alter Ego”. Premiul 
pentru artă a fost acordat 
dlui Nicolae Adam, un 
adevărat geniu artistic, 
pentru care dalta și cioca
nul, împreună cu lutul și 
bronzul, au fost cuvintele de 
exprimare. Premiul pentru 
învățământ a revenit pro
fesorului loan Râmbulea, iar 
premiul pentru medicină 
doctorului Eugen Turdeanu. 
A fost acordat și un premiu 
pentru sport dlui Nicolae 
lordăchescu. La secțiunea 
„Politic” nu s-a acordat nici 
un premiu, dovedind că po
liticienii din Orăștie nu sunt 
prea bine văzuți de către 
ascultători.

Premiul pentru întreaga 
activitate s-a acordat dom
nilor Avram Loleanu și loan 
Ursu, profesori care au făcut 
din munca lor un mod de 
viață. Premiul de excelență 
a fost acordat unui sportiv, 
un campion care a dus pe 
meleagurile Europei vestice 
mesajul sportului orăștian, 
dl Mihai Hosu.

Z- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >s

i „Cei mai i 
i■ mari
i i
| datornici j 

j sunt [ 
! bugetarii” | 
i i
i Despre situația extrem I 
| de gravă în care se află so- | 
| cietatea de gospodărie Io- | 
I cală Activitatea Goscom SA !
■ din Orăștie am scris în re- 1 
I petate rânduri. Revenim de I 
| această dată doar pentru a | 
| evidenția faptul că la acest |
■ moment totalul sumelor ne- ■ 
! încasate de către societate !
■ a ajuns la 3 miliarde de lei. I 
| „Cei mai mari datornici sunt | 
| bugetarii - spune dl director | 
| Petru Icodin - așa că posi- ■ 
J bilitățile noastre de recu- .
• perare a datoriilor sunt des- 1 
I tul de limitate.” Datoriile I
| asociațiilor de locatari sunt | 
| și ele în jurul valorii de 1 | 
> miliard de lei, însă înrău- ■ 
J tățirea climatului economic j 
I din municipiu îndepărtează I 
| și mai mult perspectiva unei | 
| recuperări a sumelor res- | 
| tante. Ba mai mult, datorită | 
J faptului că tot mai mulți ce- .
1 tățeni solicită decuplarea de ' 
I la sistemul de distribuție a I 
| apei calde și a căldurii, se | 
| creează premisele unei | 
■ bulversări a sistemului de ■ 
! distribuție. O altă conse- ! 
I cință este și reducerea dra- I 
I matică a numărului de an- |
| gajați ai societății, în aceste | 
■ condiții fiind imposibilă o | 
! activitate corespunzătoare ! 
• de menținere a sistemului ' 
I de distribuție.

Pagina realizată de 
Cornel POENAR, 
Andrei NISTOR 

Foto: Traian MÂNU



[ Cuvântul liber 10 IUNIE 1999

ij fwț TVR 2 ANTENA 1 PRO TV
Luni 14 iunie

12.05 Căsuța din prerie (ă/r)
13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Tradiții. Rusaliile
15.30 Mapamond (mag. politic) 
16.00 Emisiune în limba

maghiară
17.30 Familia Simpson (s.

da)
18.10 Sunset Beach (s,

ep. 468)
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal. Meteo.

Sport. Ediție specială
21.00 Preotul și

cărciumărița (s, ep. 4)
21.55 Teatru TV

prezintă: „Stâlpii societății”
22.50 Jurnal de noapte. Sport

21 55 SUIptl 
•oclvtățil

Marți 15 iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Emisiune pentru persoane cu handicap
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.00 în flagrant
17.30 Familia Simpspn (s. da)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 469)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 S-a întâmplat mâine (f. SUA 1944)
22.35 Clipa cea repede
23.05 Jurnalul de noapte. Sport

Miercuri 16 iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Universul cunoașterii (r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Repere vitale
16.30 Nașterea unei 

Națiuni (do, ep. 3)
18.10 Sunset Beach (s,

ep. 470)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo.

Sport. Ediție specială
20.30 Fotbal Finala

„Cupei României” 
23.00 Jurnalul de noapte. Sport

Joi 17 iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Pentru dvs, doamnă!
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Tribuna partidelor parlamentare
15.30 Conviețuiri (mag.)
16.30 Moartea unei Națiuni (do, ep. 4)
17.00 Timpul Europei
17.30 Familia Simpson (d.a)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 471)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 Miracole (s, ep. 6)
22.00 Metallica în concert la București

Vineri 18 iunie
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Conviețuiri
13.30 De la lume adunate...
14.10 Santa Barbara (s)
15.00 Ecoturism
15.30 Emisiune în limba germană
17.00 Ceaiul de la ora 5...
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
22.00 Iubire pătimașă (dramă Italia 1995, 

p. III)
23.30 Jurnal de noapte. Sport

Luni 14 iunie
12.50 Tineri interpreți de muzică populară
13.15 Rebelul (s, ep. 70)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 64)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 881)
18.00 Care pe care! (cs)
19.10 Portrete în acvaforte
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât toate! (mag.)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 46)
22.00 Copilul de la capătul lumii (dramă 

Franța 1996, ultima parte)

Marți 15 iunie
9.00 Ultimul tren (r)
10.05 Ecranul (r)
10.30 Preotul și cărciumărița (s/r)
11.15 Surprize, surprize (r)
13.15 Rebelul (s)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. Franceză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 65)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 882)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
17.55 Filmele săptămânii
19.10 Dosarele istoriei
20.10 Căsuța din prerie (s)
21.20 Handbal masculin
23.15 Pelerinaje

Miercuri 16 iunie
9.00 Pelerinaje (r)
11.00 Mapamond (r)
11.30 Teleenciclopedia (r)
12.20 Sănătate, că-i mai bună decât toate! (r)
13.15 Rebelul (s) 
14.00 Emisiune în limba 

maghiară
15.10 Limbi străine. Germană
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 66)
16.45 Santa Barbara (s, ep.

883)
19.10 Contemp-Art
20.10 Căsuța din prerie (s, 

ep. 48) 
22.00 Campionului 
cu deznodământ.

22.00 Campionatul cu deznodământ tragic 
(dramă SUA ’97)

Joi 17 iunie
9.00 Alfa și Omega (r)
9.40 Cultura în lume (r)
10.40 O casă le Ierusalim (do/r)
11.10 în compania vedetelor
11.55 Medicina pentru toți (r)
12.25 Cronica Amazoniei (do)
13.15 Rebelul (s, ep. 73)
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Canada - unitate în diversitate
15.10 Limbi străine. Spaniolă
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 67)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 884)
17.30 Tradiții
18.00 A înțelege frumusețea (do)
19.10 Față în față cu autorul
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 49)
21.00 Ultimul tren
22.00 Dincolo de tăcere (dramă Germania 

1996)

Vineri 18 iunie
9.00 Lumină din lumină (r)
10.10 Integrale (r)
12.00 Cu ochii’n 4 (r)
13.00 Rebelul (s)
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru copii. Italiană. Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Polo Preliminariile CE
18.30 Universul cu

noașterii (do)
19.10 Arhive românești
19.50 Dreptul la adevăr
20.20 Căsuța din prerie (s)
22.45 Prietenul nostru

comun (s)

Luni 14 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Sâmbete și zâmbete (r)
12.00 A treia planetă de la Soare (s)
12.30 Sparks (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 54)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 58)
16.10 Luz Maria (s, ep. 29)
17.10 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 27, 28)
19.00 Observator
20.30 Raven (s, ep. 11)
21.20 Underground (f. iugoslavia 1995, p. 

VI)
22.15 Observator
22.45 Marius Tucă Show

Marți 15 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 A treia planetă de la Soare (s)
12.30 Sparks (s)
13.00 Știri
13.15 Esmeralda (s, ep. 55)
15.00 Ape liniștite (s, ep.

59)
16.10 Luz Maria (s,ep. 30)
17.00 Știrile amiezii
17.25 Leonela (s, ep. 29, 

30)
19.00 Observator
20.00 Prietenul din vis

(co. SUA 1991)
22.00 Fără obligații (s, ep. 8)
22.20 Observator
22.45 Marius Tucă Show

Miercuri 16 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Roata de rezervă (r)
12.00 A treia planetă de la Soare (s)
12.30 Sparks (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 56)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 60)
16.10 Luz Maria (s, ep. 31)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 31, 32)
19.00 Observator
20.00 Prezentul simplu
20.30 L.A.Doctors (s, ep. 10)
21.20 Cronici paranormale (s, ep.-55)

Joi 17 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Prezentul simplu (r)
12.00 L.A. Doctors (s/r)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s^ep. 57)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 61)
16.10 Luz Maria (s, ep. 32)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 33, 34)
19.00 Observator
20.00 Bătălia aeriană (f. SUA 1997)

Vineri 18 iunie
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea de parfum de femeie (s)
11.30 Brigada mobilă (r)
12.00 Cronici paranormale (s)
13.00 Știrile amiezii
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 35, 36)
19.00 Observator
20.00 Propria lege (f. SUA 1995)
21.30 Baywatch Nights (s, ep. 33)
22.15 Observator
22.45 Viitorul începe azi (s, ep. 60)
23.45 Annie din Saint Tropez (dramă 

Franța)

Luni 14 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Promontoriul groazei (f/r) 
13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Superman I (f/r)
14.30 Oglinda timpului (s) 
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s) 
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep.

11)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep.

9)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Inocentul (thriller 

SUA 1993)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 40) 
23.00 Dosarele X (s)

20 10 Inocentul

Marți 15 iunie
7.0(5 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Inocentul (f/r)
12.30 Dragul de Raymond (s)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Crimă în familie (f/r)
14.30 Oglinda timpului (s)
15.00 Famila Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 12)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep. 8)
21.30 Walker, polițist texan (s, ep. 3)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 4)

Miercuri 16 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.45 Aventura (s, ep. 17)
11.30 Walker, polițist texan (s/r)
12.30 Dragul de Raymond (s)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Crimă în familie (f/r)
14.30 Oglinda timpului (s)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 13)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 11)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Chinezăria (melodramă SUA’89)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 42)

Joi 17 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Chinezăria (f/r)
12.30 Dragul de Raymond

(s)
13.05 în numele credinței (f/

r)
14.30 Oglinda timpului (s) 
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s) 
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep.

14)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 12)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 130)
21.30 Mercenarii (s, ep. 20)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 43)

Vineri 18 iunie
7.00 Bună dimineața, PRO TV q al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Melrose Place (s/r)
11.45 Mercenarii (r)
12.30 Dragul de Raymond (s)
13.00 Știri
13.05 Legături de sânge (r)
14.30 Oglinda timpului (s)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 15)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 13)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s, ep. 12)
21.30 Sărutul (thriller SUA 1993)
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Luni 14 iunie
7.00 Sport Magazin
8.30 Motor Plus (r)
9.00 Capsula de oxigen
13.00 Nimeni nu e 

perfect (s)
14.00 Jerry Springer

Show
15.00 Pretutindeni cu

tine (s)
16.00 Celebri și 

bogați (s)
17.00 Maria Mercedes

(s)
18.00 Știri
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 50)
20.20 Brooklyn South (s)
22.10 Real TV
22.20 Știri
23.00 Ultima ediție

Marți 15 iunie
7.00 Ultima ediție (r) 
9.00 Capsula de oxigen
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Pretutindeni cu tine (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 51)
20.20 Balul (co. SUA 1993)
21.50 Poză la minut (s)
22.10 Real TV
22.20 Știri

Miercuri 16 iunie
7.00 Ultima ediție (r) 
9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Pretutindeni cu tine (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri
19.00 Camera ascunsă (div.) 
19.30 Viper (s, ep. 52)
20.20 Comisarul Rex (s, ep. 29) 
21.15 CI5: Profesioniștii (s, ep. 4) 
22.10 Real TV
22.20 Știri

Joi 17 iunie
7.00 Ultima ediție (r)
9.00 Capsula de oxigen
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show (s) 
15.00 Pretutindeni cu tine (s)
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes 

(s)
18.00 Știri
19.00 Camera ascunsă 

(div.)
19.30 Viper (s, ep. 53)
20.20 Traficanții (f.a 

SUA 1992)
21.50 Apel de urgență
22.10 Real TV

Vineri 18 iunie
7.00 Ultima ediție (r)
9.00 Capsula de oxigen
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Pretutindeni cu tine (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s)
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 47)
20.20 Alegeți filmul!
21.50 Real TV
22.20 Știri
23.00 Menajera (co. SUA 1990)

ACASĂ
TELEt

ta^c TELE 7 ABC

Luni 14 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Magnatul grec (f/r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 74)
22.00 Milady (s)
23.00 Din dragoste pentru un câine 

(dramă Canada 1975)

Marți 15 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Dogpound Shuffle (r) •
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragoste și

putere (s)
18.45 Căsuța 

poveștilor
19.30 Viața noastră

O)
20.15 înger sălbatic

(s)'
21.15 Minciuna (s,

ep. 75)
22.00 Milady (s)
23.00 Păzea, că ne supărăm! (f.a., 1978)

Miercuri 16 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Păzea, că ne supărăm! (r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 76)
22.00 Milady (s)
23.00 Un om numit Cal (w. SUA ’70)

Joi 17 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 I se spunea Calul (r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se

întoarce (s)
18.00 Dragoste și

putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep.

77)
22.00 Milady (s)
23.00 Perry Mason: Cazul reporterului 

(f.p. SUA 1990)

Vineri 18 iunie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Cazul reporterului (r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor (s)
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 78)
22.00 Milady (s)
23.00 Danny Rose (co. SUA 1984)

Luni 14 iunie
7.10 Bună dimineața, România 
10.00 Știri
11.15 Forța destinului (r)
12.15 Popeye Doyle (r)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Globetrotter (do)
18.00 Știri
19.05 Secția de poliție (s)
20.35 Pacific Drive (s)
21.45 Țara noastră
22.00 Dincolo de stadion
23.35 Pacific Drive (s)

Marți 15 iunie
7.10 Bună 

dimineața, România
10.00 Știri
11.15 Studioul Tu

dor Vornicu (r)
14.00 Medici la 

datorie (s)
15.00 Știri
16.35 O singură 

viață (s)
17.30 Globetrotter (do)
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.35 Pacific Drive (s)
22.00 Cutia Pandorei
22.45 Clipuri muzicale

Miercuri 16 iunie
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.45 Globetrotter (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Globetrotter (do)
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s, ep. 5)
20.30 Pacific Drive (s)
21.45 Țara noastră
23.00 Derrick (s)

Joi 17 iunie
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Știri
13.00 Drumuri printre amintiri (r)
13.30 Cutia muzicală
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Globetrotter (do)
18.00 Știri
19.00 Celebritate (s, ep. 91)
20.30 Pacific Drive (s)
21.45 Țara noastră
22.00 Linia întâi

Vineri 18 iunie
7.10 Bună dimineața, România 
10.00 Știri
11.10 Lou Grant (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Pacific Drive (r)
13.00 Derrick (r)
14.00 Documentar
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Globetrotter (do)
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s, ep. 93)
21.45 Țara noastră
22.00 Tentații
23.00 Derrick (s, ep. 54)

Luni 14 iunie
10.00 Vreau capul lui Mavis Davisl (co. 

SUA 1998)
11.45 Puterea (thriller SUA 1997)
13.45 Jucătorii de baseball (co. SUA

1993)
15.30 Tipu’ de la cablu (co. SUA 1996)
17.00 Aventură de-o noapte (dramă SUA 

1997)
18.45 Surplus de bagaje (co. romantică 

SUA ’97)
20.30 Nemesis III (SF SUA 1995)
22.00 Tatăl miresei 2 (co. SUA ’95)
23.45 Donnie Brasco (dramă SUA 1997)

Marți 15 iunie
10.00 Casino (dramă SUA 1995)
13.00 Crash (dramă er. SUA ’96)
14.45 Foamea (s): „Perechea”
15.15 Goana după sex (co. SUA ’97)
16.45 Risc maxim (f.a. SUA 1996)
18.30 Turnul terorii (f.a. SUA 1997)
20.00 Totul despre sex (s)
20.30 Prizonierii în școală (f. psihologic 

SUA 1997)
22.15 Obsesia (dramă SUA 1995)

Miercuri 16 iunie
10.00 Mr. Jones (dramă SUA 1995)
12.00 Călător prin timp (dramă SUA ’94)
14.00 Steel (f.a. SUA 1997)
15.30 Cei mai buni

(docu-dramă SUA
1996)
17.15 Un puști la

curtea lui Aladdin
(f.a. SUA 1997)
18.45 Suspiciune

(thriller SUA’91)
20.30 Trei fugari

(co. SUA 1989)
22.15 Stargate (s)
23.00 Olivert Twist (dramă SUA ’97)

Joi 17 iunie
10.00 Alaska (f.a. SUA 1996)
11.45 Războiul fiarelor (s)
12.15 Graba strică treaba (co. romantică 

SUA 1997)
14.00 Metro (f.a. SUA 1997)
16.00 Johnny 2.0 (SF

SUA 1997)
17.45 Sabrina
(co. romantică SUA

’95)
20.00 Foamea (s)
20.30 Jaful (thriller

SUA 1996)
22.15 Beverly Hills Cop III (f.a./co. SUA

1994)

17.4$ Ssbnnn

Vineri 18 iunie
10.00 Echipa de hochei (co. SUA 1994)
11.45 Teren minat (f.a SUA 1994)
13.30 Nemesis III (SF SUA 1995)
15.00 Noaptea cea mare (co. SUA 1996)
16.45 Muppets și Insula Comorilor (co. 

SUA 1996)
18.30 Puterea (thriller SUA 1997)
20.30 Dr. Jekyll și dna Hyde (co. SUA 

1994)
22.00 Zona de impact (thriller SUA 1993)
23.45 Jurnalul Pantofului Roșu (s, er.)
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/pțjred că Daniela își 
W-gfcaută temele lu

crărilor în inima sa. Chiar și 
florile, chiar și peisajele 
desprinse din natură le 
strecoară în suflet și apoi le 
redă cu harul care a indivi
dualizat-o în rândul artiștilor 
Văii Jiului. Lucrările de artă 
plastică ale Danielei Pasca - 
oferite publicului în expoziții 
personale organizate la Ga
leriile '‘Apollo” din Lupeni, și la 
Petroșani, sau în cele de 
grup de la Deva - vibrează, 
trăiesc, au rădăcini, “au pa
trie", cum spunea cu mulți 
ani în urmă Romul Ladea.

Mi-am amintit de vorbele 
marelui sculptor urmărind 
tablourile Danielei din expo
ziția personală deschisă deu
năzi în holul Clubului sindi
catului minier din Aninoasa. 
Prima expoziție organizată 
de Daniela în localitatea sa 
natală!

Ce a oferit artista local
nicilor? Un poem! Balada Mi
orița redată superb în 9 ta
blouri lucrate pe sticlă. “Ba
lada" se deschide cu ima
ginea celor trei ciobănași și 
se încheie cu imaginea pla
iului mioritic și tristețea mi
oarei.

Publicul numeros, venit la 
vernisaj de la Petroșani, Lu
peni, Vulcan și Aninoasa, nu 
s-a dezlipit multă vreme de 
lucrările expuse. “Sunt uimit 
de frumusețea tablourilor, de 
tema aleasă, de modalitatea 
în care a realizat-o”, măr
turisea, cu admirație, pictorul 
Eugen Bencău, iar graficianul 
losif Tellmann, după ce a stă
ruit asupra evoluției feno

menului artistic din Valea Ji
ului, a conturat statutul Da
nielei în creația plastică a 
municipiului Petroșani, pre
cum și locul actualei expo
ziții. Iar omul de cultură, dna 
Magdalena Farago - sub a 
cărei privire a crescut Daniela 
împlinindu-și vocația - a picu
rat în sufletul artistei mân
gâiere și îndemn.

Talentul Danielei Pasca 
înfrumusețează azi multe edi
ficii social-culturale ale Văii 
Jiului. Grădinițele nr.8 și 9 din 
Petroșani au devenit, sub 
penelul ei, autentice cărți de 
povești; pe frontispiciul clădirii 
E.M. Aninoasa o scenă din 
minerit și patroana “Sf. Var
vara” străjuiesc impunător; în 
holul central al Liceului de 
informatică din Petroșani un 
admirabil bazorelief poartă 
semnătura Danielei. Și câte 
“acuarele”, câte tablouri nu 
poposesc în casele prietenilor 
ei! Și aici, în expoziția din 
holul clubului aninosean, 5 
acuarele - flori, peisaje - stâr
nesc admirația privitorilor. 
Dar “suita” desprinsă din “Mi
orița” nu are echivalent!

- De mult am dorit să 
ilustrez Miorița, se confe
sează Daniela. Sunt atrasă 
de subiecte de folclor, de bas
me, legende. Și voi continua 
să lucrez pe această linie.

- Ce înseamnă pentru 
Daniela Pasca această ex
poziție organizată în loca
litatea natală?

- Felul meu de a mulțumi 
oamenilor dragi de aici.

Mulțumirile Danielei se 
exprimă prin emoții artistice.

Lucia LiCiU

Veselie intire 
jriidluurii

Mireasma îmbătătoare a fânului proaspăt cosit umple curtea și 
grădina largă a Mănăstirii franciscane din Orăștie. Dinspre zidurile 
masive și cenușii ale mănăstirii se aud glasuri vesele de copii. 
Parcă nu-ți vine a crede că acolo este viață și veselie, copii și joc. 
De câteva luni aici locuiesc câțiva membri ai marii "familii” numită 
Fundația Sfântul Francisc din Deva, anume sunt 14 copii și 6 adulți, 
tineri aflați la început de drum, cu mult curaj și încă speranță într- 
un viitor mai bun. Tinerii se ocupă de creșterea și educarea copiilor, 
îngrijirea clădirii mănăstirești și a grădinii din jur, precum și 
menținerea credinței între enoriașii aparținători bisericii de aici.

Ei sunt precum părinții pentru acești micuți, fiecare având 
sarcini bine stabilite, dar fiecare dând o mână de ajutor la nevoie, 
ca într-o adevărată familie. Copiii sunt la vremea grădiniței și a 

claselor primare, mezinul 
"familiei", Darius, având doar un 
an și patru luni. Principala 
ocupație a celor mici este 
jocul, abecedarul și aritmetica. 
Dar cel mai iubit este desigur 
jocul în grădina largă unde pot

alerga în voie. Mănăstirea cu ziduri groase și mohorâte este casa 
lor pe timpul școlii, la fel cum acești tineri minunați le sunt "părinți". 
Ei toți alcătuiesc o familie fericită.

Rita, educatoarea, îmi spune: "Țelul nostru comun este nu doar 
a-i educa pe copii, ci, în primul rând, a le dărui dragostea de care 
au atâta nevoie. Noi vrem să facem educație cu dragul nu cu bățul”.

Și într-adevăr se vede dragostea pe chipul copiilor adunați 
ciorchine în jurul Măriei (care este responsabilă de bunul mers al 
"familiei"). Pentru ea fiecare din acești copii este o părticică din 
sufletul ei. Dar chiar și o familie fericită are greutățile ei, greutăți 
mai ales de natură materială. însă când totul este făcut cu 
dragoste și credință chiar și între ziduri mohorâte poate fi veselie.

ina DELEANU..................

Țipătul
Ascultă ceasornicul 
care ne stă în față 
rostind:

■ De azi înainte 
pentru inima 
vibrând în galaxii 
pentru inima 
care cunoaște cenușa 
și fumul ospățului 
pentru inima inimă 
o singură scăpare

țipătul Pescărușului 
spărgând mări 
și saltul Păstrăvului 
în Lună!

Paulina POPA
(din volumul "Nunta 

cuvintelor”)

Cu S de
la 

sanâtate

Păr frumos

i
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Cum se fac bebelușii
Corina, 5 ani
O"Eu nu-mi amintesc pentru că nu mai sunt bebeluș.”
Geta, 6 ani
O“Nu știu. Doamna educatoare nu mi-a spus.”
Ionel, 4 ani
CTații cer mamelor să facă un bebeluș. Apoi, mamele merg la spital!"
Mihaela, 6 ani
O“Eu am întrebat-o pe mama, dar ea nu mi-a spus. A zis că voi

i
i

i

J afla lucrul acesta mai târziu!”
i Eva, 3 ani
> C'Copiii se fac din multe, multe sărutări.”
1 Llzeta, 5 ani
i O"Ca să faci un bebe trebuie să plantezi o sămânță mică undeva,
■ dar eu nu știu unde."
■ Dana, 4 ani
1 C'Copiii se fac atunci când faci nuntă.”
(| Elena, 6 ani
i O"Eu cred că pentru ca să faci bebeluși trebuie să stai dezbrăcat
> de tot."
1 Melania, 4 ani
, C'Bebelușii sunt modelați din plastilină și apoi trăiesc cu adevărat".
■ A consemnat ii ie L EA HU

i
i 
i 
l
I 
i
■ 
i
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I------------------------------------------------------------------------------------------- ,

I “Căutați frumosul în cei ce sunt lângă voi și |
| pasul nopții lor nu poate să vă ajungă. Fiți voi | 
| ceea ce ei nu pot fi și aceștia se vor schimba | 
| prin ceea ce voi puteți da. Credeți doar!" j
| (Francisc Maitreya) j
I------------------------------------------------------------------------------------------- 1

• Tort Vincent
350 g zahăr se freacă 

cu 4 ouă întregi până 
devine spumă. Se adaugă 
200 mi ulei, se amestecă 
în continuare și apoi se 
mai adaugă 200 mi lapte 
dulce. Separat se 
amestecă 450 g făină, 1 
praf de copt, 1 vanilie, 100 
g nuci măcinate și coaja 
rasă de ia o lămâie. Se 
omogenizează totul cu 
compoziția de mai sus 
apoi se toarnă în tava 
tapetată cu făină. Se 
coace ia foc potrivit.

Cremă: 250 g unt 
(margarină pentru creme) 
se freacă spumos cu 200 
g zahăr pudră. Se adaugă 
100 g nucă de cocos.

Biatui se taie în 3 foi, se 
însiropează cu sirop de 
vanilie și se umple cu 
cremă. Deasupra se 
presară nucă de cocos.

• înghețată de 
ciocolată

Cantități: 400 g cio
colată, 400 g zahăr și 300 
mi lapte. Se rade cio
colata și se pune în puțin 
lapte caid pe foc. După ce 
s-a topit, se adaugă, 
amestecăndu-se mereu, 
restul de lapte și zahărul 
tos. Se dă ia rece, apoi se 
pune în congelator. (Păs
trând proporțiile, can
titățile pot fi reduse, înju
mătățite).

\

Ltvia Tnpon dm Pogănești este o cititoare fidelă a zii ruiui 
"Cuvântul liber". Este abonată de ia înființarea iui. 

Foto: Traian MÂNU

Când părul este frumos 
aranjat, orice femeie arată 
bine. Ce să facem ca părul 
nostru să fie strălucitor, să 
acoperim firele albe și totuși 
podoaba noastră capilară să 
rămână sănătoasă? Simplu. 
Să înlocuim vopselele chimice 
care-l afectează cu "vopsele" 
naturale, din plante. Henna 
este o astfel de soluție. Aten
ție însă că acolo unde-s mai 
multe fire albe părul va fi un 
roșcat intens. Se poate ate
nua dacă amestecăm praful 
de plantă cu ness sau ceai 
verde și apoi cu apă călduță 
ca să-l aplicăm pe păr. Se 
lasă mai mult timp (chiar ore) 
și ca să nu curgă se poate 
adăuga în amestec puțin șam
pon. Această vopsire are și 
meritul că întărește rădăcina 
părului.

Dar cu Henna ne putem 
face și blonde nu doar roș
cate. Și tot blonde ne putem 
“vopsi” cu macerat de șofran 
(100 g plantă la 1/2 I apă re
ce, se lasă timp de 24 de ore). 
Părul se tamponează repetat 
și abundent cu această so
luție. Nuanța de blond - des
chis nu rezistă însă prea mult 
și tratamentul trebuie repetat 
mereu. Tot blonde putem fi 
dacă ne spălăm cu decoct de 
mușețel (10 g fierte într-un 
litru de apă până scade la 
jumătate) timp de 8 zile con
secutiv. La fel se poate pro
ceda și cu o fiertură de coji 
de ceapă.

Vreți să aveți părul mai 
închis? Folosiți rețeta bunicilor 
- decoctul de coji de nuci verzi. 
Aplicat direct după spălare dă 
o nuanță întunecată, iar în 
apa de clătit intensifică refle
xele castanii ale părului.

Indiferent de culoarea a-
leasă, trebuie să nu uitați că 
aceasta trebuie să armoni
zeze cu tenul dv. Și ce poate 
fi mai armonios decât aspec
tul nostru natural? bea cel puțin o lună.

V , , ,,_ ..................

• Socul. Mai exact florile, 
care acum parfumează na
tura, au proprietăți vindecă
toare deosebite; sunt sudo- 
rifice, diuretice, laxative, anti
nevralgice și antiseptice. De 
aceea socul e indicat intern în 
gripe, bronșite, tuse, reuma
tism, boli reno-vezicale, obe
zitate, constipații de natură 
nervoasă iar extern, din can
titate dublă de flori, ca băi sau 
cataplasme în furunculoze, 
abcese, arsuri, reumatism, 
umflături. Intern se utilizează 
infuzia (2 lingurițe de flori la 
250 ml apă clocotită) - câte 3 
căni pe zi, călduță; pentru 
constipații se bea seara îna
inte de culcare, puțin mai con
centrată. Atenție: florile 
proaspete nu se aplică pe 
piele sau mucoase, căci pro
duc eriteme (roșeață).

Fitoterapie
Foarte apreciată și să

nătoasă e șocata, din flori 
proaspete. Se iau 6-12 in
florescențe, fără codițe, se 
pun într-un borcan de sticlă cu 
4,5 I apă, o lămâie întreagă cu 
coajă tăiată felii subțiri și 600- 
800 ml miere de albine (sau 
zahăr după gust, numai că nu 
e la fel de sănătos). Se lasă 2 
zile la macerat, apoi alte 2 zile, 
timp în care se amestecă de 
3 ori/zi cu o lingură de lemn. 
Se strecoară și se pune în 
sticle de culoare închisă, se 
înfundă bine și se dau la re
ce. Se bea câte un păhărel 
înainte de mese.

• Salcâmul. Tot florile, 
parfumate și ele, se folosesc în 
scop terapeutic, deoarece sunt 
antiseptice, scad aciditatea. 
Sunt indicate, intern, în gastrite, 
hiperaciditate, arsuri la stomac, 
afecțiuni hepato-biliare, ulcer 
duodenal. Extern: florile uscate
și sfărâmate se pun pe rănile 
produse de arsuri. Infuzia (din- 
tr-o lingură de flori la 250 ml 
apă clocotită) se bea în 3 re
prize, după mese.

Apa de flori de salcâm. 
O mână de flori uscate la un 
litru de apă de izvor sau de 
fântână se lasă la macerat 8 
ore (de seara până diminea
ța), apoi se strecoară și se 
pune în sticlă. Se bea în locul 
apei obișnuite, într-o zi. E 
indicată celor cu probleme de 
stomac (ca și infuzia) dar are 
și darul de a ne liniști. Pentru 
efecte vizibile e nevoie să se

y

z-------- ;---------------------------------
! Semnificația culorii lumânărilor 
! Lumânările sunt folosite de religii dar și de cei ce se I ocupă de magie. Rolul lor este, susțin unii, determinat și de I culoare. Astfel, în funcție de ceea ce se cere divinității ele 
| sunt: roșii - pentru putere de viață, pasiune și creativitate;
| portocalii - pentru a izbândi și pentru statornicie; galben - 
. pentru fericire, succes și respect de sine; verde - pentru 
• sănătate și dragoste; albastru - pentru pace interioară și I prietenie; indigo - pentru relaxare și somn odihnitor;
| purpuriu - pentru tărie interioară și măreție spirituală; auriu | 
| - pentru bogăție și generozitate; argintiu - pentru intuiție și | i visuri; alb - pentru purificare și protecție; negru - pentru i J schimbare, eliberare și înnoire; maron - pentru siguranță și ! 
■ bunăstare; roz- pentru romantism și dragoste și curcubeu 1 I - pentru armonie și echillibru.
k
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 4 ca
mere, zona Progresului. Tel. 
216483, 092 712716. (9050)

• Vând sau închiriez spațiu 
comercial ultracentral, su
prafață 127 mp, Deva. Tel. 
094 602419. (2435)_______

• Vând convenabil spațiu 
comercial Deva, central, 34 
mp și mașini de cusut indus
triale. Tel. 213476, 626698. 
(2330)

• Vând apartament 3 ca
mere, 150.000.000 lei. Deva,

Pui. (2884)
• Vând compresor, 100 I, 

dotat cu motor 1,8 kW/220 V. 
Informații Simeria, str. 1 
Decembrie, nr. 21 (vulca
nizare). (2915)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12 A. 
Tel. 233246 (2917)

• Termosanitara SRL Hu
nedoara, str. Dorobanților, 12, 
comercializează: centrale 
termice, radiatoare, boilere, 
țeavă multistrat, fitinguri Henco 
și apometre. Prețuri avanta
joase. Tel. 092/701072 (3002)

• Vând orice telecomandă
Decebal, bl.B, sc.B, etaj 1, 
ap.20, orele 19,30 - 22. (2339)

• Vând apartament 2 ca
mere, str. Bejan, bl.79, etaj 2. 
Tel. 623632. (2347)

• Vând urgent apartament 
3 camere, str. Scărișoara, etaj 
1, stare perfectă, gresie, fa
ianță, cablu. Tel. 233129 și 
234744. (2344)

• Vând casă în Simeria. Tel. 
262357. (3806)

• Vând apartament 2 ca
mere, str. Bejan, bl.79, etaj 2. 
Tel. 623632. (2347)

• Vând spațiu comercial, 
100 mp, în Hunedoara, 
zonă centrală, pe bulevardul 
Dacia nr. 6 bis. Relații la tel. 
094/579061 (OP)

• Vând urgent casă cu gră
dină în localitatea Renghet, cu 
telefon, apă curentă. Preț 
deosebit de avantajos. Tel. 
261163 (2937)

• Vând casă, bicicletă nem
țească 5 viteze, piese Ford Si
erra, tel. 242930 (3720)

• Vând garsonieră Orăștie, 
Pricazului, bloc 34, sc. B, et. 1, 
ap. 61 (3726)

• Vând microbuz Latvia 8 
plus 1 și magazin în piața ON 
Călan. Tel. 730294. (2342)

• Vând Dacia 1310 berlină, 
an fabricație 1994, stare excep
țională. Tel. 092 526568. (3804)

• Vând ARO 10 (benzină),
stare bună, 7 milioane, nego
ciabil, Orăștie, tel. 247833 
(3725)___________________

• Vând autofrigorifică MAN 
3, răcire motor și curent 220 
V până la 25 grade C. Vând 
IVECO 3,5 tone. Informații 
Arad, tel. 018/621112, 057/ 
259715, 057/255522. (OP)

pentru televizor (150 000 lei), 
video, satelit, 092/368868 (OP)

• Vând apartament, Renault 
14, televizor alb-negru, frigider, 
pătuț copil. Tel. 623290, după 
ora 17.

• Societate româno-ita- 
liană vinde utilaje frigorifice 
noi și semiuzate, la prețuri 
avantajoase și în rate. Infor
mații Sebeș, tel. 058/ 
733796, 094/558716 (3723)

• Vând dozator Fresco, de 
bere, cu două capete, două 
cuple, an 1998, preț 1750 DM. 
Informații Orăștie, Micro 2, bloc 
6, parter. (3727)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere spațiu 
depozitare central (“Milițianul 
grăbit”). Tel. 223468. (2873)

• Ofer spre închiriere spațiu 
comercial, ultracentral, în 
Deva. Tel. 094 616663. (2340)

• Caut de închiriat garso
nieră,sau apartament două 
camere, mobilate, pe peri
oadă de un an, exclus Micro 
15. Tel. 092 425417. (2348)

OFERTE DE
SERVICII

• Transport 11 Renault Trafic. 
Tel. 216483, 092 712716. (9050)

• Concern canadian oferă 
30 de locuri de muncă în 
domeniul de marketing, ges
tiune, personal, organizare 
management. Salarii foarte 
atractive. Tel. 621446, 094/ 
280444 (2928)

• Vând Ford Fiesta, 975 
cmc, 1500 mărci, negociabil. 
Tel. 054/720481 (3008)

• Cumpăr celulare GSM 
defecte. Repar și decodez 
rapid și ieftin. Tel. 094 
859958. (2310)

• Firmă vinde bolțari din 
zgură în Simeria, str. Streiului, 
nr.1, preț avantajos. Tel. 
261984. (2866)

• Vând urgent orgă Roland, 
nouă, 5 octave. Informații 
Gurasada, tel. 145, (2872)

• Vând calculator 586, preț 
negociabil. Tel. 620231, după 
ora 19. (2350)

• Vând mobilier vechi - fotolii 
și masă, stare foarte bună. Tel. 
212829, după 16, 092595025. 
(3802)

• Vând bibliotecă Siema, 
stare ireproșabilă, preț 
avantajos. Tel. 211204, zilnic 
17-19. (2878)

• Vând osciloscop Goldstar, 
nou, 20 Mhz, video Philips re
corder, pânză circular placat 
40 mm. Tel. 622333. (2880)

• Societatea de Ajutor de 
înmormântare Simeria 
aduce gratuități membrilor 
săi: capelă, muzică, transport 
echipament, toate gratuit. 
Reduceri la articole funerare 
30 %, ajutor suplimentar 
pentru deces 200 %, față de 
cotizația depusă, împru
muturi cu o dobândă de 
până 10 %. Prestează ace
leași servicii și pentru ne
membrii. (2343)

• Angajăm brutari - băieți 
și fete, patiseri, vânzătoare. 
Tel. 234168, SC Netto. 
Ronimex SRL Deva, str. Titu 
Maiorescu,nr.1. (3809)

• SOCIETATE ITALIANA
(CONSTRUCȚII) angajează 
reprezentant zonal, jumă
tate normă, numai cu ga
ranții imobiliare. Așteptăm 
C.V. pe fax 069/232042 
(OP)____________________

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
domeniul construcțiilor civile. 
Ofertă locuri de muncă în 
străinătate. Tel. 094/316346, 
094/360321, Constanța 
(3001)

• Angajăm femei, indiferent 
de vârstă, pentru activități gos
podărești. Tel. 621678. (2940)

• Firmă specializată mon
tează interfoane de scară. 
Oferim garanție și service 
postgarantie, 094/278162 
(2940)

• Vreți să știți totul despre 
emigrare în Canada ? Apelați 
la specialiști canadieni,foști 
salariați ai Guvernului cana
dian. Tel. 214665, 092 777300, 
212160,int. 127. (2857)

COMEMORĂRI

• Amintim celor care l-au 
cunoscut și apreciat că se 
împlinesc 3 ani de la stingerea 
din viață a celui care â fost

PETRU RĂDULESCU 
(GABI)

trecut în lumea umbrelor la 
numai 46 ani, cu vise încă 
neîmplinite. îndurerată, fa
milia îi păstrează cu pioșenie 
amintirea veșnică și se roa
gă pentru iertarea păcatelor 
și odihna lui eternă. Mulțu
mim celor care îi vor închina 
un gând bun. (3801)

Jf? decese"

DIVERSE

• Hanul Cerbu din Podele 
vă invită sâmbătă, 12 06 1999, 
ora 21, la bal. Solist Marceluț 
cu orchestra. (1970)

PIERDERI

• Pierdut certificat înmatri
culare nr.J 20/46/1998 apar
ținând SC Ada Handel Com 
SRL Deva. Se declară nul. 
(2346)

• Pierdut carnet de șomer 
pe numele Deme Andrei. Se 
declară nul. (2881)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Dan Ovidiu Adrian. îl 
declar nul. (3009)

• Soția Aurelia,copiii Simona 
și Vasile, nepoții Roxana și lonuț 
mulțumesc tuturor celor care 
le-au fost alături în greaua 
pierdere suferită prin decesul 
iubitului lor soț și tată

col (r) IOAN POP
(2882)
• Soția Elisabeta și fiii Ti- 

beriu și Andrei anunță cu 
adâncă durere în suflet că 
scumpul lor soț și iubitor tată

VARGA FRANCISC
la data de 7 iunie 1999, după 
o grea suferință, a încetat din 
viață, la vârsta de 60 ani. 
Dormi în pace suflet nobil. Fa
milia îndurerată. (2883)

• Familia îndurerată anun
ță moartea celei care a fost o 
bună soție, mamă și fiică

MARIOARAMARINOIU 
(MAYA) 

după o lungă și grea suferință. 
Corpul neînsuflețit se află 
depus în casa părintească la 
Baia de Criș. înmormântarea 
are loc în data de 11.06.99, 
ora 14, în Cimitirul ortodox din 
Baia de Criș. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace!

EMLIAMLIWI
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel 

mai apropiat de dumneavoastră, IAR 
ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA IULIE 1999 ESTE DE 12.500 
DE LEI, PLUS TAXELE POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A 
ZIARULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI 
ECONOMISI 8.500 DE LEI PE LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ 
ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL 
LIBER", iar dacă nu aveți abonament, 
solicitați factorilor poștali să vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au 
posibilitatea să opteze pentru un 
abonament lunar, trimestrial, semestrial 
sau anual.

FOARTE IMPORTANT! Abonamen
tele se fac la ghișeele oficiilor poștale din 
județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, 
în numerar și prin virament.
RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

— —■

(WiîIWldâlHîî?; SERV
054/230613; 092/398437

Distribuitor autorizat BOSCH @ STIHL

Scufe cfecîyfeo BOSCH @

CENTRALE TERMICE lf
JUNKERS-BOSCH 

Amotoferăstraie 
M0T0C0ASE STIHL Jî
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Hidrofoare, compresoare, aparate de sudură, 
utilaje pentru prelucrarea lemnului ELEKTRA-BEKUM

Motopompe HONDA
Clupe pentru filetat, mașini de sudat 
polietilenă ROTHENBERGER

Acțiunea “PRDI ..STRUCT" pentru scule electrice BOSCH ©

REDUCERI < perioada 04.04.99 - 30.06.99
DEVA - B-dul Decebal, Bl.l • HUNEDOARA - B-dul Corvin, bl.9 •

BRAD - str. Avram lancu, bl.43, parter» PETROȘANI - Aleea Poporului, BI.2

Oferta zilei!!!
Anvelope de camion

Durabilitate excepționala Aderenta si manevrabilitate Economie de combustibil

Garanție reala • 2 ani • asigurata in toate județele tarii
Condiții de plata flexibile Importante reduceri de preț

CAMERA DE AER INCLUSA IN PREȚ *

TOFAN GRUP

(* pentru anvelopele achitate pe loc)

Adresa SucursalaDEVA,Str.Apuseni,nr.lTel/Fax:054/231563
MONTANA. VICTORIA. DANUBIANA. TOFANS FEEL SUNT MĂRCI ÎNREGISTRATE TOI AN GRUP
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!n viziunea PNR

Ce cuprinde programul de 
redresare a agriculturii?
Discuție cu dl ing. Aurel Oprișa, consilier municipal Deva

“Opinii culturale”

Nu de multă vreme, cum 
bine se știe, a avut loc întâlnirea 
Consiliului Național al Partidului 
Național Român, la care a par
ticipat și dl Aurel Oprișa. Cu 
acest prilej a fost adoptat și un 
program pentru redresarea 
agriculturii românești. Pentru a 
cunoaște prevederile acestui 
program, am solicitat interlo
cutorului să ne facă sinteza 
principalelor obiective cuprinse.

Referitor la situația actuală 
a agriculturii - spunea interlo
cutorul - s-a apreciat că 
aceasta este destul de critică, 
având în vedere decapitalizarea 
drastică provocată și de 
sistemul bancar inert, de neîn- 
curajarea inițiativelor particulare 
și de blocajele financiare. Privind 
privatizarea, deși 80 la sută din 
teren a revenit în proprietatea 
țăranilor, exploatațiile agricole 
sunt slabe economic, lipsindu-le 
baza materială și posibilitățile 
financiare pentru a se forma o 
dasă de mijloc autentică. In ace
lași timp s-au lichidat marile 
complexe zootehnice, randa
mentele ce se realizează în agri
cultură fiind departe de poten
țialul real existent.

Pornind de la starea actuală, 
în viziunea PNR este nevoie de 
reorganizarea urgentă a agri

In zona Ilia. nromovabilitatea la 
examenul de capacitate a test de 

76 la suta
Săptămâna trecută Liceul 

“Silviu Dragomir din Ilia a găz
duit lucrările examenului de ca
pacitate pentru elevii de la 
școlile din Zam, Gurasada, 
Ohaba, Roșcani, Lăpugiu, 
Visca, Dobra și Ilia. Deși marți 
cadrele didactice se aflau în 
grevă, la Liceul din Ilia au fost 
afișate rezultatele, iar prof. Va- 
siu Partenie, președintele co
misiei de examen, ne-a oferit 
amănunte despre cum s-au 
prezentat elevii la acest prim 
examen de capacitate organi
zat în România. Din cei 150 de 
elevi care s-au prezentat la 
examen 115 au obținut note și 
medii peste cinci fiind declarați 
admiși, iar 35 au luat o notă 
sau mai multe sub cinci fiind 
declarați respinși, promova- 
bilitatea fiind astfel de 76 la 
sută. Dintre cei 35 de elevi 
respinși, cei mai mulți (27) au 
căzut la proba de limba ro
mână, iar 10 s-au împotmolit la

SC Chimica
SA Orăștie

cu sediul în str.
Codrului, nr. 24, Orăștie 

vinde la prețuri avan
tajoase în ziua de 16.06. 
1999 și în fiecare zi de 
miercuri, până la epuiza
rea stocului, următoarele:

1. Autocamionetă TV 14 
C - 1992 - 1 buc.

2. Autocamionetă ARO 
320 - 1992 - 1 buc.

3. Autoturism ARO 243 
- 1994 - 1 buc.

4. Autocamion R 8135 - 
1985 - 1 buc.

5. Alte mijloace fixe.
Relații suplimentare la 

telefon 241250/256. 

culturii românești, proces care 
presupune crearea unor forme 
de exploatare a pământului opti- 
mizabile tehnico-economic, ceea 
ce este posibil prin asigurarea 
unui cadru legislativ adecvat, sti
mularea producătorilor prin sub
venționare, finanțare avanta
joasă și valorificare eficientă a 
producției, refacerea creditului 
agricol și asigurării pentru toate 
condițiile de risc, dezvoltarea 
unor proiecte specifice agri
culturii, educația tehnologică și 
managerială.

In altă ordine de idei, dl 
Oprișa a menționat faptul că în 
concepția PNR strategia de dez
voltare a agriculturii trebuie să 
cuprindă, în principal, următoarele 
componente: resursele funciare, 
resursele umane, cu accent pe 
întărirea rolului specialistului agri
col, știința și învățământul, struc
tura de producție - exploatația 
agricolă, producția agricolă și 
valorificarea ei, factorii de pro
ducție și mediul înconjurător, fi
nanțarea agriculturii, precum și 
dezvoltarea comunităților rurale. 
Cu privire la resursele financiare 
este necesar să fie clarificate 
aspectele legate de reglemen
tarea dreptului de proprietate, să 
fie elaborate programe de îmbu
nătățiri funciare pe termen mediu 

cea de cultură generală. Dintre 
școlile ai căror elevi au fost 
examinați la Ilia, cele mai slabe 
rezultate le-au obținut școlile 
din Visca (4 din cei 7 elevi 
fiind respinși), Lăpugiu de Sus 
(5 din cei 8 elevi fiind respinși) 
și Ohaba (5 din cei 12 elevi 
fiind respinși), unde majoritatea 
profesorilor sunt suplinitori, iar 
cele mai bune rezultate le-a 
avut școala din Ilia, doar 5 din 
cei 53 de elevi ratând exa
menul.

întâmplarea a făcut ca în 
momentul documentării noastre 
la școală să vină mama unei 
fetițe care cu o falcă-n cer și 
una-n pământ acuza că în 
unele clase s-a copiat și în 
altele nu, astfel că fiica dânsei 
“elevă bună" a luat doar nota 7 
în vreme ce alți elevi “mai slabi 
cotați" au luat note neașteptat 
de mari. Pornind de la această 
situație am avut o discuție 
despre modul de organizare a 

(7 ........
Administratorul linie al 

SC “PANICOR” SA 
cu sediul în Hunedoara, str. Mihai Viteazu, nr. I 

CONVOACĂ 
Adunarea Generalâ Extraordinară și Ordinară a 
Acționarilor la sediul Facultății de Inginerie Hunedoara

în data de 28.06.1999, ora 15.00, cu următoarea
ORDINE DE ZI

1. Analiza situației economice - financiare a 
societății pe perioada 01.01.1999 - 31.05.1999 și 
descărcarea de gestiune a administratorului unic.

2. Alegerea administratorului unic.
3. Aprobarea reevaluării clădirilor, construc

țiilor speciale și a terenurilor conform HG nr. 983 
din 29.12.1998 și majorarea capitalului social.

4. Diverse.
In caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în statut fi în 

Legea nr. 31/1990 republicată, a doua adunare se va tine în 
data de 29.06.1999, în acela fi loc fi la aceea fi oră ca fi prima.

v-- ■ /

și lung, refacerea sistemelor de 
irigații, asigurate și gestionate 
eficient fondurile de exploatare și 
întreținere.

Modelul de producție pro
pus de PNR este acela al unei 
agriculturi durabile și integrate la 
nivel comunal, zonal și național. 
Firește că nu se poate face ab
stracție de intervenția statului în 
producerea semințelor, lucrări de 
irigații și desecări, stabilirea unor 
prețuri minime garantate sau de 
intervenție la produsele agricole, 
cât și pentru cele exportate, la 
combaterea bolilor și dăună
torilor, protejarea producției in
terne prin politici vamale, asi
gurarea unui raport normal între 
prețurile produselor agricole 
(care au crescut de 480 ori) și 
cele industriale (care au sporit 
de 700-1300 ori).

Potrivit programului adoptat - 
am notat în final - agricultura Ro
mâniei, bine structurată și inteli
gent condusă, poate aduce țării 
prin exporturi de produse semi
fabricate și finite un volum de 
devize de minimum 4-5 miliarde 
USD în fiecare an, revenind 400- 
500 dolari/ha, fapt pe deplin rea
lizabil dacă există voință politică 
și răspundere națională.

A consemnat 
Nicolae TiRCOB

examenului cu mai mulți pro
fesori ai școlii din Ilia. Toți ne- 
au garantat că nu poate fi 
vorba de copiere, măsurile de 
supraveghere în acest sens 
fiind foarte stricte. Astfel de 
“rezultate ciudate" ar putea fi 
explicate prin așa numitul “șoc 
psihic" al examenului care pe 
unii elevii (chiar și buni) îi inhibă, 
iar pe alții (chiar și slabi) îi face 
explozivi, aceștia amintindu-și 
tot ce au uitat.

Pentru a se evita în viitor 
astfel de situații și pentru că 
încă nu se știe exact ce se va 
întâmpla cu cei căzuți (se va 
organiza o nouă sesiune sau 
vor fi obligați să urmeze numai 
școlile de ucenici?!) un pro
fesor ne-a propus să lansăm 
ca “idee" organizarea acestui 
examen de capacitate - unic în 
Europa - după modelul bacala
ureatului din Germania.

Ciprian MARINUȚ

Extrem de interesant și 
de atractiv, bogat în idei 
acest ultim număr al revis
tei "Opinii culturale" editată 
de SC T&V Corvin Magazin 
SNC Deva, revistă al cărei 
redactor șef este Dumitru 
Hurubă, un om valoros și, 
în ciuda aparențelor, prie
tenos cu cei care știu să re
ziste șfichiului satirei sale 
livrești sau pur și simplu la
ice, de flecare zi. Pe astfel 
de “coordonate” a reușit să 
colaboreze scriitorul Du
mitru Hurubă cu oameni de 
cultură, între care Rodica 
Lazăr, Gabriela Marcu, Ana 
Maria Mărilă, Ionel Amă- 

LICITAȚIE
1. Persoană juridică achizitoare: SN "ROMARM" SA, Sucursala UM 

Orăștie, strada Nicolae Titulescu, nr. 60, orașul Orăștie, județul Hunedoara.
Telefoane: 054/241040; 054/241041; Fax: 054/421131; 054/247964.
2. Obiectivul licitației: Execuția lucrărilor de C + M necesare liniei de 

fabricație țevi de presiune din fontă ductilă pentru alimentări cu apă și 
fitinguri aferente și a achiziției utilajelor, echipamentelor și dotărilor 
necesare realizării instalațiilor aferente utilajelor tehnologice.

3. Termenul limită de depunere a documentelor de participare la 
licitație este: 30.06.1999, ora 9, la sediul UM Orăștie.

Licitația va avea loc la sediul beneficiarului în ziua de 30.06.1999 
începând cu ora 10.00.

4. Documentele de licitație:
Preț de procurare: 2.500.000 lei.
Moneda de cumpărare: lei
Data și adresa de unde se pot procura: începând cu 10.06.1999, la 

sediul UM Orăștie din strada Nicolae Titulescu, nr. 60, orașul Orăștie, 
județul Hunedoara.

SC REMAT SA Hunedoara-
Deva

angajează tâmplari, instalatori, zugravi, zidari. 
Relații la telefon 214408.

Consiliul Local Hunedoara
Prin Administrația Piețelor din municipiul Hunedoara, 

anunță pentru data de 25.06.1999, ora 10, licitație pentru 
închirierea a 12 mese pentru comercializare produse de ocazie 
la Piața Dunărea, rămase neocupate la licitația din 04.06.1999.

Licitația va avea loc la sediul Consiliului Local al 
municipiului Hunedoara, str. Libertății, nr.17.

Înscrierile se fac la Administrația Piețelor din municipiul 
Hunedoara - Piața Obor, începând cu 22.06.1999, ora 10.

Informații suplimentare și documentele pentru licitație se 
obțin la sediul Administrației Piețelor din municipiul 
Hunedoara - Piața Obor, telefon 712779, zilnic, între orele 9- 
13.

în caz de neadjudecare licitația se va relua în data de 
02.07.1999, ora 10, în condițiile prevăzute de documentația de 
licitație.

S.C. MEROPA S.A.
cu sediul în Hunedoara, B-dul Traian, nr. 9, orga

nizează LICITAȚIE CU STRIGARE pentru spațiul co
mercial situat în incinta societății.

Licitația va avea loc în data de 17 iunie 1999, ora 
1J. Relații suplimentare la telefoanele: 716592,713991. , 

[ sc ĂgrotransportIĂ 1
’ Hunedoara-Deva
. cu sediul In Ceva, str. Certain!, nr. 2, .

organizează CONCURS - INTERVIU pentru ocuparea postului
I de ȘEF COLOANĂ.
I Concursul va avea Ioc în data de 15.06.1999, ora 10.00.
< Cerințe: Studii superioare tehnice, să posede carnet de | 
. conducere și experiență in domeniu. >

Informații la teletonul 214341.

riuței, Ion Filip, Constantin 
Gavrilă-Gavco, Constantin 
Stancu ș.a. ce alcătuiesc 
nucleul redacțional.

Editorialul publicației 
este dedicat limbii româ
ne și influențele pe care 
aceasta le-a suferit de-a 
lungul timpului, semnat 
de Ion Filip. "Punctele de 
vedere" aparțin lui 
Constantin Deheleanu și 
se intitulează "O ciudată 
tăcere...". Criticul și scri
itorul Dumitru Velea este 
prezent cu un ciclu de po
eme, iar proză semnează 
Vladimir Deteșanu, Radu 
Igna ș.a.

Recenzii interesante 
despre cărți interesante, 
interviuri, folclorul hunedo- 
rean, eseuri, comentarii 
despre scriitori străini, cro
nica de expoziție, carica
tura, dialogul cu cititorii 
prin: "Am primit scrisoarea 
Dv." completează paginile 
acestei reviste, iar calitatea 
materialelor publicate o ri
dică la nivelul celor mai bu
ne reviste de cultură apă
rute în Hunedoara. Singura 
deosebire o constituie cali
tatea hârtiei, evident înfioa- 
ră, dovadă că banii nu sunt 
pe măsura scrisului.

Minei BODE A
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călătorilor 
CFR

Pentru efectuarea 
de lucrări la linie în 
perioada 14.06. '99- 
16.07.’99j trenurile 2147

L

I 
I 
I
I 
I
I

și 2150 pe distanța | 
Simeria - Hunedoara și | 
retur se anulează, în | 
afară de sâmbătă și du- . 
minică, când vor cir- ! 
cula normal. 1

J

îi Patria - Deva: A 
sosit poșta (11-17);

îi Flacăra - Hune
doara: Mamă vitregă (11-17);

îi Parâng
Petroșani: La hotarul dintre 
viață și moarte (11-14); Fru
moasa venețiană (15-17);

V Cultural - Lupeni: 
Frumoasa venețiană (11-14); 
Atingerea dragostei (15-17);

îi Dacia - Hațeg: Atin
gerea dragostei (11-14); 
Drumul oaselor(15-17);

îi Zarand - Brad: 
Bean - O comedie dezastru 
(11-14); La hotarul dintre 
viață și moarte (15-17);

îi Patria - Orăștie: 
Salvați soldatul Ryan (11-14); 
Astă seară dansăm în familie 
(15-17);

îi Luceafărul 
Vulcan: Negociatorul (11- 
13);

îi Lumina-Ilia: Babe 
- Noilea aventuri ale lui Babe 
în oraș (11-13)
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