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““ Apa caldă nu se oprește
Din surse autorizate de la Apaterm Deva și 

Termocentrala Mintia am fost informați că apa 
caldă în municipiul Deva nu se oprește cu data 
de azi, 1 iulie, așa cum fusese anunțat. Din 
cauza unor probleme tehnice la preparatorul 
apei calde, robinetele acesteia vor fi închise,

probabil, la 15 iulie a.c., pentru perioada de 
revizii și reparații.
în înțelegere cu colaboratorii noștri de la 

Apaterm și termocentrală, îi vom anunța pe 
locuitorii municipiului despre starea apei calde 
în casele lor. (D.G.)
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Fără subvenții nu vom avea decâtT
o agricultură de subzistență

Singuri și 
năpăstuiți

Chiar și nespeciaiist 
fiind nu trebuie să faci prea 
mari eforturi să constați că 
starea actuală a agriculturii 
românești nu mai este de 
nimeni invidiată, căderea în 
dezastru fiind evidentă. 
Câmpuri de milioane de ha 
nelucrate, la nivelul țării, 
complexe zootehnice în 
paragină, efective de ani
male în scădere dramatică, 
pășuni degradate, sisteme 
de irigații distruse, agro- 
mecuri în ruină, ferme de 
stat fără obiect de acti
vitate, oameni dezamăgiți 
că nu-și pot recupera nici 
cheltuielile pentru pro
ducție, nici pe departe 
neputând să fie vorba 
despre nici un fel de 
câștig, întrucât de multă 
vreme, aproape de când se 
știe, țăranul român nu și-a 
luat în calcul munca depusă 
de-a lungul anului agricol. 
Cam aceasta ar fi imaginea 
ce caracterizează situația 
de fapt a agriculturii 
românești, care este acum 
doar de subzistență, deoa
rece importurile de pro
duse agroalimentare
concurează puternic pro
ducția autohtonă șl îl des
curajează pe producătorul

român, care se vede 
singur și năpăstuit, în 
condițiile când economia 
de piață își face de cap, 
dacă avem în vedere că în 
alte țări se subven
ționează 40-60 la sută din 
cheltuieli, iar la noi așa- 
zlsa cuponiadă nu acoperă 
nici 8-10 la sută din efortul 
financiar al agricultorului.

Dacă programul ASAL 
ne-a dorit binele sau răul 
este lesne să înțelegem, 
ținând seama de faptul că 
ni s-a interzis să alocăm 
subvenții agriculturii, sin
gura noastră șansă de a 
ieși cu produse pe piața 
mondială și de a aduce nu 
de a consuma valută. Fără 
o strategie clară însă 
pentru dezvoltarea agri
culturii este de 
neimaginat să îndeplinim 
vreun obiectiv concret, să 
avem certitudinea că vom 
bate piața cu un produs 
sau altul, cum se întâmpla 
pe vremuri cu grâul. 
Dificultățile legate de 
preluarea produselor și 
lipsa unor prețuri minime

Nicoiae TÎRCOB 

(Continuare în 0V< ■!

Dianna și Anca sunt nume de referință in școala în 
care se formează. Alături de Monica și Cristian au 
făcut cunoscută, in țară ți peste fruntariile ei, emblema 

școlii devene: Liceul de arte “Sigismund Toduță” - in care 
dascăli și elevi nu mai numără de multă vreme* orele de 
muncă, de pregătire serioasă, dăruindu-se teritoriului 
sublim al muzicii.

Dianna Luminița Vasiu, care timp de 12 ani a crescut 
muzical sub îndrumarea prof. Doina Ona ■ adunând in 
palmaresul succeselor nenumărate premii naționale, de două 
ori aur și o dată argint din întrecerile internaționale -își ia in 
această vară rămas bun de la școala în care s-a format. 
Recitalul de pian cu care și-a încheiat activitatea de liceana l- 
a dorit o ofrandă, un gest de mulțumire pentru părinți, pentru 
profesori, prieteni, vecini, sponsori. Și el s-a dovedit un

Stațiunile Geoagiu-Bâi 
și Vata de Jos au 

planurile urbanistice 
generale aprobate

<_____________________________________________ /
adevărat examen al muncii sale incomensurabile, al 
tenacității, al voinței cu care a urcat treaptă cu treaptă calea 
spre perfecțiune in interpretare. Un repertoriu complex ■ de la 
Sonata op 31 nr. 2 (treipărți), a magnificului Beethoven la 
studiile lui Chopin op 10 nr. 4 și nr. 8, de la Preludii și fugă 
in sol major de Bach la “Mephisto vals” sau Studiu 
transcedental nr. 2 în la minor de Liszt - a fost cu fiecare piesă 
o înălțare sufletească pentru spectator,iar pentru dascălul ei, 
dna Doina Ona, o adâncă emoție care nu s-a stins nici în 
finalul recitalului când florile, felicitările, cuvintele de 
admirație n-au mai contenit. Recitalul din liceu a dat noi 
irizări aurului cucerit de Dianna pe Coasta de Azur sau în 
țara muzicii lui Verdi, pentru că a fost aici, acasă, între cei 
dragi, care au îndrumat-o, au sprijinit-o, au dojenit-o, au 
stimulat-o, au îmbrățișat-o și care acum îi adresează cuvinte 
de îmbărbătare pentru urcușul ce-o așteaptă.

Cu aceeași căldură și dragoste au primit spectatorii - 
părinți, cadre didactice, colegi, prieteni ■ și recitalul Ancuței 
din clasa a IX-a. Tot dna Doina Ona este profesorul de pian

____________ Luda L ICIU 
(Continuare în pag. 2)
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Recentele lucrări ale 
Consiliului județean Hune
doara au constituit un nou 
eveniment important în 
activitatea de urbanism și 
amenajarea teritoriului care 
se desfășoară în județul 
nostru: au fost aprobate 
concepțiile de organizare și 
dezvoltare din cadrul planurilor 
urbanistice generale ale 
stațiunilor balneoclimaterice 
Geoagiu-Băi și Vața de Jos. 
Aceste aprobări sunt prevăzute 
în anexa la Legea nr.50/1991, 
republicată în 1997, cap.B, 
punctul 4.

Ambele localități în 
rețeaua județului au statut de 
sate componente ale 
comunelor Geoagiu și Vața de 
Jos, dar, având ca zestre 
potențialul apelor termale, 
acestea și-au creat în timp 
statutul de stațiuni 
balneoclimaterice. Potrivit 
legislației în vigoare aceste 
stațiuni trebuie atestate. 
Atestarea este prevăzută în 
Hotărârea Guvernului nr.77/ 
14.02.1996. Pentru atestare

se întocmește o amplă 
documentație care cuprinde, 
printre altele, și planurile 
urbanistice generale recent 
aprobate.

Cele două docu
mentații au fost întocmite în 
conformitate cu cadrul 
conținut aprobat prin 
Ordinul MLPAT nr.91/1991. 
Scopul a fost să se 
contureze concepția de 
organizare și dezvoltare a 
celor două stațiuni și să se 
rezerve amplasamentele 
pentru toate dotările 
necesare, astfel încât 
acestea să se poată realiza 
în timp, în funcție de 
posibilitățile investitorilor. 
Cele două documentații au 
fost avizate în prealabil de 
16 organisme teritoriale și 
6 organisme centrale prin
tre care cele mai

Arh. Ion Constantinescu, 
arhitect șef al județului 

_____________Hunedoara 
(Continuare în pag. 2)

y fînunț 
* important
După reînceperea acțiunii de 

dezinsecție, ca urmare a atacului 
excesiv al omidei păroase, părinții sunt 
rugați să supravegheze cu strictețe 
copiii.

Este interzis consumul fructelor verzi 
sau coapte (merișoare, vișine, cireșe, 
caise, corcodușe), până în data de 15 
iulie a.c. Fructele constituie un pericol 
de intoxicare gravă, chiar otrăvire, 
ceoarece substanța toxică FASTAC 
(folosită la dezinsecție) este activă în 
toată această perioadă.

Se impun măsuri suplimentare de 
protecție a copiilor, chiar și după data 
dă 15 iulie. Fructele ce provin din 
cartierele GOJDU, DACIA, MICRO 15 și 
de pe b-dul 22 Decembrie, unde se 
efectuează stropiri, până la data mai sus 
anunțată, necesită spălări multiple sub 
jet de apă continuu. Atenție și la 
ciupercile de prun, arțar și de câmp, 
expuse dezinsecției.

PIAȚA PÂINII - UN RING 
AL LOVITURILOR SUB 

CENTURĂ
Cumpărătorul nu simte tumultul care- 

i împinge în față pâinea cea de toate 
zilele. Acest “dat" al pâinii aduce 
strălucire uneia dintre cele mai prospere 
afaceri autohtone: brutărțtul. Miza fiind 
extrem de ridicată, în spatele cortinei se 
pot ghici manevre teribile ce vizează 
luxarea accesului pe piață al 
concurenței. Una din tactici e mai 
costisitoare și s-ar putea numi "te 
cumpăr și te lichidez”. Ea se aplică 
preponderent la granița de Vest a 
României. Presa a prezentat mai multe 
cazuri în care intreprinzători maghiari, 
proprietari ai unor importante mori și 
fabrici de pâine din Ungaria, cumpără 
acțiunile anumitor întreprinderi de 
panificație românești ce țineau ocupată 
largi porțiuni din piața de Vest a pâinii. 
Starea acestor întreprinderi, de obicei, 
critică, ca urmare a prostului 
management autohton de tranziție, a fost 
întotdeauna un alibi bun pentru omul de 
afaceri străin de a trece la lichidarea 
acestor obiective. Astfel, regiunea de 
Vest a României a devenit, aproape 
integral, o piață de desfacere pentru

pâinea și făina ungurească.
Mai înspre centrul țării, lupta pentru 

piața pâinii are cu totul alte valențe. 
Nimeni nu cumpără pe nimeni. în schimb 
“se vând” toți, unii pe alții. Izvor al 
sărăciei generale, fuga în economia 
subterană primește valența unui 
veritabil exod spre bani negri. "Dacă 
cineva ar avea curiozitatea să împartă 
producția facturată de pâine 
hunedoreană la numărul locuitorilor 
județului, ar ajunge la un rezultat cu 
certe valențe umoristice. Nu dețin date 
exacte, dar din evaluările de piață pe 
care le facem reiese că mai mult de 
jumătate din producția județeană de 
pâine ajunge la consumator nefacturată. 
E greu să ții piept unei asemenea 
concurențe, trebuie să recunoaștem", 
precizează dna ing. Liana Neghină, 
administrator unic la SC Panicor SA 
Hunedoara. E în zadar să așteptăm 
apariția luminiței de la capătul tunelului,

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2)

Salut!

‘DL/1368* nea McDonald

Vino să ne jucăm, să cântăm, să ne
distrăm împreună. Am o mulțime de surprize
pentru tine.

3 Iulie la ora 11,00

.DMl.

Cheamă-i și pe prietenii tăi.

Renaurantul Întregii familii
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Școala Generală Nr.2 Lupeni

La 75 de ani de 
existentă»

Școa/a Generală Nr.2 Lupeni și-a serbat recent cele trei 
: sferturi de' veac de existență. Despre momentul aniversar. 
; istoricul, dascălii și elevii, fpști și actuali, ai școlii ne-a trimis un 
I material - Reîntoarcere în timp - dl Eugen Popa. Spațiul 
; tipografic nu ne îngăduie să-l publicăm ca atare, așa că vom 
I spicui din datele materialului câteva care definesc evoluția 
: acestei școli și calitatea actului educativ desfășurat de-a lungul 

timpului în ea.
La aniversarea școlii au fost prezenți oameni de toate 

vârstele, ignorând amenințarea ploii, bucurându-se împreună de 
evenimentul la care a fost invocat trecutul școlii, meritele sale, 

i s-au rememorat amintiri și s-a urmărit un foarte frumos program 
. artistic. Școala construită în 1924, în partea estică a orașului. 
I de Societatea "Lupeni'’. a dat 67 de generații care s-au mândrit 

și se mândresc că au studiat aici chiar dacă trăiesc în alte părți 
ale țării sau chiar fn afara granițelor ei. Dar și școala se poate 
mândri cu absolvenții săi, ca să amintim doar ultima generație 

i care a părăsit-o și prima care a dat acum examenul de 
1 capacitate promovăndu-l în proporție de 95.5 la sută. Posibil ca 
! mai târziu să ajungă și ei medici, ingineri. învățători. 
1 economiști, cadre didactice universitare sau muncitori cu înaltă 
. calificare ca și predecesorii.

Școala care în primii săi ani aduna copii din cartierele 
! învecinate azi nu mai este. A dispărut și ea ca și orașul vechi 
. din cauza cercetărilor geologice și de exploatare a huilei, 
j dascălii simțind atunci că au pierdut “ceva sacru". în istoria 
. școlii au urmat 2 ani grei, desfășurati în localul altei unități de 

învățământ. Clădirea nouă, din cartierul Bărbăteni, a fost 
l terminată după un ultimatum dat ae mai marii județului de 
j atunci și în septembrie 1981 cursurile au început aici. în 
| 'ocalul cu 24 de săli de clasă, efectivul de elevi (preluați și de 

la alte școli) a depășit cifra 1000, numărul cadrelor didactice 
crescând și el. S-au amenajat laboratoare de chimie, fizică și 
biologie, o bibliotecă și 2 ateliere. Populația școlară a crescut 
treptat, acum școala având 1240 de elevi în 46 de clase și 55 

I de dascăli.
Dintre cadrele didactice actuale 9 sunt foști elevi ai acestei 

i școli. Foarte mulți învățători și profesori s-au legat atât de mult 
I sufletește de instituție încât întreaga lor carieră didactică s-a 
; desfășurat aici. La conducerea școlii s-au schimbat în timp 
. mai multi directori, doi dintre ei fiind declarați de Consiliul 
| Local Lupeni cetățeni de onoare: Ion Surcel post-mortem și 
î dna Eiena.Diaconu. pensionară (a fost directoare 25 de ani). 
I Emoționant, ca orice moment aniversar, evenimentul a 
' prilejuit și un bilanț al împlinirilor trecute și prezente, poate fi 
• socotit și un imbold pentru realizări viitoare.v

EXAMENUL VALORILOR
(Urmare din pag. 1)

al Ancăi Preda, încă de când a pășit în clasa I a liceului de 
arte. Și câte izbânzi n-a cucerit și ea în întreceri naționale și 
internaționale! “Temperamentală, dornică de afirmare, plină 
de patos dar și de sensibilitate, Anca s-a pregătit intens în 
acest an școlar, participând la două mari întreceri: Concursul 
internațional din Grecia (unde a obținut medalia a IV-a ) și 
Olimpiada Națională de la Arad. Pot spune ■ aprecia dna prof. 
D. Ona ■ că în acest an Anca s-a apropiat tot mai mult de 
muzică, de pian, crescându-i dorința de afirmare. Recitalul 
din această seară este un pas făcut de ea către noi, 
ascultătorii. Să ne bucurăm de dărnicia ei! ”

Și ne-am bucurat! Cu cât drag am ascultat-o! Marea muzică 
a lui Beethoven ni s-a relevat acum, de sub mâinile Ancuței, în 
Allegro, Scherzo ■ Allegretto vivace, Menuetto și Trio ■ 
Moderato, Preso confuoco din Sonata op 31 nr. 3. Și Bach 
(Preludiu și fugă ■ Do}, și Chopin (Studiile op. 25 nr. 1, op 
10 nr. 5, Scherzo op 31 nr. 2), și Scarlatti (Sonata ■ La}, și 
Debussy (“Masques”).

“Repertoriul mi l-a ales dna profesoară Ona. La început mi 
s-a părut greu, apoi mi-a făcut plăcere să-l pregătesc” ■ 
recunoaște Ancuța după ce și-a umplut brațele cu florile dăruite 
de cei care au admirat-o și au aplaudat-o îndelung. Aplauze 
cărora le-a mai mulțumit o dată cu o piesă de Beethoven.

Mulțumim, Ancuța! Mulțumim Dianna! Mulțumim dnă 
profesoară pentru toate cele 6 recitaluri de pian pe care ni le- 
ați dăruit prin copiii dv pe care-i pregătiți, dăruindu-vă

I întreaga măiestrie profesională!

Medicii veterinari sunt prea "scumpi”
Suma cheltuită lunar de către Primăria comunei Sântămăria 

Orlea pentru plata celor 3 asistenți și a medicului veterinar este 
de 16 milioane de lei. Deși este înțeleasă și încurajată prezența lor 
ca specialiști în comună, resursele financiare nu vor mai permite 
plata salariilor acestora ia actualul nivel.

în sfârșit telefoane!
în aceste zile sunt în curs de finalizare lucrările de instalare a 

unor noi cabluri telefonice în comuna Sântămăria Orlea, cu 
această ocazie fiind aprobată alocarea a 150 de numere de 
telefon. Noile posturi telefonice vor fi funcționale până la sfârșitul 
lunii iulie.

Televiziune prin cablu
Corform afirmațiilor dlui primar loan Filip se intenționează 

aducerea în comuna Sântămăria Orlea a unui operator de 
televiziune prin cablu, existând în acest sens mai multe cereri ale 
cetățenilor. Au fost demarate discuții cu o societate din Hațeg și 
este posibil ca în curând să se ajungă la o înțelegere de 
cooperare pentru dezvoltarea unei rețele de acest fel.

Andrei NiSTOR

Stațiunile Geoagiu-Bâi 
si Vata de Jos...

(Urmare din pag. 1) 

importante sunt cele ale 
Ministerului Turismului și 
Ministerului Lucrărilor Pu
blice și Amenajării Terito
riului. în documentațiile 
aprobate au fost introduse 
toate condițiile din avizele 
emise.

Acum, prin hotărârile de 
aprobare emise de Consiliul 
județean, planurile urba
nistice ale' celor două stațiuni 
au căpătat valoare juridică, 
constituindu-se în acte de 
autoritate ale administrațiilor 
publice județeană și ale celor 
două comune Geoagiu și 
Vata de Jos. Prevederile de 
organizare și dezvoltare sunt 
în concordanță cu condițiile 
dezvoltării dreptului de 
proprietate și a interesului 
public.

Stațiunea Geoagiu-Băi își 
extinde intravilanul de la 74 
ha la 80 ha. Sunt propuse 
măsuri pentru: mai buna 
folosire a resurselor de apă 
termominerală și turbă 
terapeutică; amenajarea 
cadrului natural “Cascada” și 
zona din aval, pentru 
creșterea capacităților de 
campare; amplasarea unui 
motel și case de vacanță în 
zona drumului de acces de 
la ultima curbă strânsă, până 
la str. Pinilor; amplasarea 
unui sat de vacanță în zona 
Nătău; realizarea unui Centru 
de pregătire a cadrelor 
Romtelecom, cu funcție și de 
odihnă, deasupra stației de 
tratare a apei; crearea unui 
pietonal dinspre str. 
Germisara către un punct de

belvedere cu amenajare de 
spații de odihnă, cofetărie- 
terasă: în zona centrală 
amplasarea unui sediu de 
administrație locală și 
activități financiar-bancare, 
comerț, grădiniță, 
acoperirea bazinului mic de 
la ștrand, protejarea într-un 
muzeu a săpăturilor 
arheologice, teatru în aer 
liber.

Stațiunea Vata de Jos își 
extinde intravilanul cu 47 de 
ha pentru a crea o serie de 
condiții pentru realizarea 
unor obiective strict 
necesare: sediu primărie, 
casă de asistență medicală, 
administrație financiară, 
complex hotelier terenuri 
sportive, mic aeroport, 
stație alimentare cu 
carburanți, sediu poliție, 
pompieri, zonă de agre
ment, regularizare și 
îndiguiri pe Crișul Alb și 
Ponor, platformă de gunoi.

Direcția principală de 
dezvoltare este punerea în 
exploatare a resurselor 
balneo-terapeutice și a 
serviciilor derivate din 
acestea; o atentie 
deosebită se va acorda 
investițiilor RQMTELECOM 
care prin eforturile depuse 
a creat deja o serie de 
dotări corespunzătoare la 
un nivel ridicat de deservire. 
Cu prioritate trebuie 
soluționată alimentarea cu 
apă și canalizare a întregii 
localități, organizarea unor 
servicii de gospodărie 
comunală locală,
protejarea parcului din 
zona stațiunii propriu-zise.

(Urmare din pag. 1) Singuri și năpăstuiți (Urmare din pag. 1) PIAȚA PÂINII
garantate care să acopere 
cheltuielile și să asigure un 
profit minim, din care să se 
reia și procesul de pro
ducție pentru anul următor, 
au determinat scăderea 
suprafețelor cultivate cu 
grâu, existând serioase 
semne de întrebare privind 
asigurarea pâinii din recolta 
acestui an până la recolta 
din anul 2000. Sesizând un 
asemenea pericol, minis
trul agriculturii, în revenire 
la realitate, afirma că se va 
asigura un preț acoperitor 
la grâu și un oarecare 
profit. Specialiștii susțin că 
doar la un preț de 1700 lei/ 
kg se asigură o renta
bilitate minimă la cultura 
grâului, având în vedere 
însă obținerea unor pro

ducții de 2350-3500 kg 
boabe la ha, în raport de 
zonele de cultură.

Desigur că suspendarea 
importurilor de produse 
agroalimentare din Ungaria 
ar putea avea unele efecte 
favorabile, însă există 
suficiente modalități de a-i 
fenta pe producătorii 
autohtoni, adică de a Intra 
produsele respective prin 
alte țări, cum s-a întâmplat 
cu Importul de zahăr din Re
publica Moldova, exportul 
acestei țări depășind cu 
mult capacitatea ei de 
producție, ceea ce denotă 
că aici intră producție 
clandestină din alte țări, că 
mafia acționează la scară 
europeană și mondială.

Dorind să aducă o replică

la situația dezastruoasă 
din agricultură, actualul 
ministru cu gândire de 
electronist ar vrea să facă 
altceva decât până acum 
cu cuponiada, să aducă 
ceva îmbunătățiri în 
privința încurajării
producătorului agricol 
autohton, în sensul de a 
face ca aceste cupoane 
simbolice să aducă o 
revigorare, să nu mai fie 
tranzacționate de către 
țigani prin piețe, să-și 
atingă totuși odată și odată 
scopul pentru care au fost 
tipărite și înmânate 
producătorilor agricoli, 
inclusiv pentru dezvol
tarea zootehniei. Dă 
Doamne să se întâmple 
așal

cât timp el se sapă în jos spre 
economia subterană. Să vrei să 
respecți legea, bună-rea cum o 
fi ea, a devenit ceva exotic și 
extravagant pentru micii 
întreprinzători. "Efortul de a 
construi o bază economică 
solidă la o firmă privatizată cum 
e Panicor e permanent 
“secerat" de lipsa unei egalități 
a șanselor. în dorința noastră de 
a ne extinde pe piața pâinii 
întâlnim mentalități
conservatoare la nivelul 
administrației publice locale din 
anumite orașe care, în numele 
unei așa-zise protecții a 
mediului de afaceri local, se 
opun pătrunderii pâinii de 
Panicor pe piață. Pierde și 
bugetul Primăriei, dar și 
consumatorul local ce este 
frustrat de posibilitatea unei 

opțiuni în plus”, ne spune dna 
Neghină. Nu mai e un secret că 
prin astfel de poziții refractare 
ale unor consilii locale se apără 
o serie de afaceri, controlabile, 
presupuse a fi surse de 
finanțare valoroase în 
perspectiva alegerilor care se 
apropie. Și din pâine încă ies 
bani frumoși la noi...

Un lucru bun întâmplat pâinii 
hunedorene este adjudecarea 
pachetului majoritar de acțiuni al 
principalelor intreprinderi de 
panificație județene, "Panicor” 
Hunedoara și "Cetate" Deva, de 
către "Tofan Pan". Preluată cu o 
datorie de 400 de milioane de lei, 
Panicor a ajuns, pe primele cinci 
luni din acest an, la un profit net 
de 300 de miloane de lei. Pâinea 
de Panicor acoperă cca. 30 la 
sută din piața Hunedoarei, 

procentul fiind în creștere. 
Fabricile de pâine din Călan 
.Hațeg și Hunedoara și-au 
înnoit patrimoniul tehnologic, 
traversând un program de 
investiții de 5 miliarde de lei. 
“Rezultatele economice sunt 
satisfăcătoare, dar ele sunt 
oricând “atacabile” de inamicii 
unei societăți organizate și 
real concurențiale. Pentru că o 
societate care doar trăiește 
clipa, cum e cea românească 
la acest moment, nu are nici 
un viitor.

Și e greu să convingi la 
strânsul curelei și la legalitate, 
când, uităndu-te în jur, 
exemplele de dat sunt 
aproape inexistente”, a mai 
adăugat, în încheiere, dna 
Liana Neghină.
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'S'.OO TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța din 
prerie (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Tribuna 
partidelor parlamentare
15.30 Conviețuiri (mag.) 
16.00 Tenis Marele Turneu 
Internațional de la 
Wimbledon 18.10 Sunset 
Beach (s, ep. 479) 19.00 
Jumătatea ta (cs) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 
specială 21.00 Miracole (s, 
ep. 8) 22.10 Cu ochii'n 4
23.10 Jurnalul de noapte. 
Sport

TVR 2
9.40 Cultura în lume (r) 

k10.10 Impact (r) 10.40 

Lumea bărbaților (r) 11.05 în 
compania vedetelor 11.55 
Medicina pentru toți (r) 12.25 
Cronica Amazoniei (do)
13.15 Rebelul (s) 14.00 
Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 15.35 Sailor Moon 
(d.a) 16.00 Grecia (s) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 
Baschet CE masculin 18.00 
Ce sunt vulcanii (do) 18.55 
Filmele săptămânii 19.10 
Față în față cu autorul 21.00 
Ultimul tren 22.00 Studioul 
șlagărelor

ANTENA!
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 (r) 13.00 Știrile 

amiezii 13.15 Esmeralda (s, 
ep. 65) 14.00 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.00 Ape liniștite 
(s, ep. 69) 16.10 Luz Maria 
(s, ep. 40) 17.00 Știri 17.25 
Leonela (s, ep. 57, 58) 19.00 
Observator 20.00 Film de 
acțiune 22.15 Observator
22.45 Marius Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 10.45 
Two Moon Junction (r)
12.30 Dragul de Raymond
(s) 13.00 Știrile PRO TV
13.10 Nevinovatul (r) 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. 24)
18.30 Inimă de țigancă (s, 

ep. 26) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Melrose Place (s, 
ep. 132) 21.30 Mercenarii 
(s, ep. 22) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.30 Prietenii tăi 
(s, ep. 51) 23.00 Dosarele 
X(s)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.15 Caruselul (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. 91) 
22.00 Milady (s) 23.00 Perry 
Mason: Cazul sicriului de 
sticlă (f. p. SUA 1991)

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. 67) 20.20 Cei mai buni 
dintre cei mai buni (f.a SUA 
1989) 21.50 Apel de urgentă
22.10 Real TV 22.20 Știri 
23.00 Ultima ediție

HB®
10.00 Arest la domiciliu 

(co. SUA 96) 12.30 Al 
patrulea protocol (thriller 
SUA 1987) 14.30 Prea mult 
(co. Spania/SUA 1996) 16.30 
Michael (co. romantică SUA

1996) 18.15 Beverly Hili'’ 
Cop III (f.a./co. SUA 1994) 
20.00 Foamea (s) 20.30 
Invadatorul (f. SF SUA
1997) 22.15 Cinci zile într- 
o vară (dramă SUA 1982) 
0.00 Sabotaj (f.a SUA 1996)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

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

Redacția nu-și asumă ' 
modificările ulterioare intervenite 
,în programele posturilor TV. j
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Banii; Rentruj reparații, ADMITEREA EA
FACULTATEA

șuntrinsufiGienți DUH
HUNEDOARA

Castelul Corvineștilor 
este - o știm cu toții - unul 
dintre cele mai reprezen
tative monumente istorice 
ale județului. De mai mulți 
ani de zile aici a început 
un vast proces de renovare, 
activitate ce riscă în acest 
moment să nu poată fi dusă 
la bun sfârșit în timp util. 
Motivul este, așa după cum 
bănuim, insuficiența fondu
rilor financiare. Un alt mo
tiv de îngrijorare îl repre
zintă chiar calitatea lucră
rilor executate deja, multe 
dintre acestea dovedindu- 
se mult sub standardele la 
care trebuiau să fie.

Rep.: - Die director, vă 
rog pentru început să-mi spu
neți care este stadiul de exe
cuție al lucrărilor de renovare?

- N.C.: - Pentru acest an 
erau prevăzute lucrări de 
consolidare ale Castelului, 
valoarea totală a costurilor 
urmând a se ridica în această 
etapă la 15 miliarde de lei. S- 
a făcut o prospecție în acest 
sens și s-a calculat valoarea 
respectivă. Sigur, odată cu 
inflația valoarea putem bă
nui că este deja mai mare. 
Finisajele interioare și exte
rioare, reviziile de acoperiș, 
instalațiile de climatizare și 
celelalte dotări care mai sunt 
necesare urmează să fie exe
cutate în viitor pe parcursul 
a doi ani.

Rep.: - Așadar, s-au obți
nut cele 15 miliarde necesare.

N.C.: -Nu! Nici poveste. 
Direcția Monumentelor Isto- 

N.
z

Cămin și 
cantină pentru 

studenti
Din acest an la Hunedoa

ra a început construcția unui 
cămin studențesc care va 
avea la parter și o cantină.

Noua investiție care a fost 
demarată din primăvară însu
mează la prețuri actualizate 
circa 10 miliarde de lei și se 
derulează cu fonduri de la 
bugetul stațului. Pentru acest, 
an s-au. promis două miliarde 
de lei din care deja un miliard 
a fost livrat în cont, iar dife
rența va fi alocată în partea a 
doua a acestui an.

în cadrul cantinei sunt 
prevăzute servicii de servire 
a mesei pentru 80 de persoa
ne pe zi, iar în spațiile de ca
zare vor putea locui 114 stu- 
denți în camere de 2-3 paturi 
și în confort sporit.

Potrivit opiniei conducerii 
Facultății de inginerie din Hu
nedoara noua investiție se 
estimează a se finaliza în 23 
de luni dacă vor fi bani, iar 
dacă se va întârzia în aloca
rea fondurilor bănești, peri
oada de terminare a investiției 
s-ar putea întinde pe 4-5 ani.

X______________ ______________/

Pagină realizată de 
Cornel POENAR, 

Andrei N/STOR 
Foto: Traian MÂNU 

rice a prezentat ministerului 
prima ofertă de 15 miliarde, 
dar li s-a cerut să mai reducă 
din sumă. A fost refăcută la 7 
miliarde apoi la 4 miliarde de 
lei.

- discuție cu 
dl Nicolae Cerișer, 
directorul muzeului 

Castelul Corvineștilor -

Rep.: - Ce lucrări ați fi pu
tut executa cu cele 4 
miliarde?

• N.C.: - Era vorba despre 
finalizarea lucrărilor la aripa 
nordică, adică beciul de jos, 
instalația de încălzire, gru
purile sanitare, logia Matei, 
refacerea frescei, revizia aco
perișului, golirea turnului 
Buzdugan și etajarea pe două 
nivele. Din aripa nordică erau 
excluse lucrările la capelă 
unde s-a terminat consolida
rea, dar partea de finisaj și de 
refacere a frescei din interior, 
curățirea zidului din exterior și 
refacerea motivelor gotice de 
pe portal urmează să fie exe
cutate probabil la anul. Ori
cum, nu am rămas nici la cele 
patru miliarde. Ofertele Di
recției au fost din nou refă
cute, fără a se mai preciza de 
această dată care este valoa
rea. Practic, este o nebuloasă.

Rep.: - în fapt câți bani ați 
primit efectiv până în acest 
moment?

N.C.: - După prima distri
buire a bugetului, Ministerul 
Culturii a alocat doar 400 de 

Deși conducta de gaz trece prin fața porții, 
Grădinița nr. 5 nu a fost branșată •

Prima impresie pe care o ai atunci când intri în curtea Grădiniței ’ 
cu program prelungit nr. 5 din Hunedoara este aceea de spațiu 
fdarte cochet dar în același timp și familial. Din păcate, așa după 
cum ne mărturisește doamna directoare Georgeta Răscolean, 
pentru multe luni de zile situația grădiniței a fost incertă. Trecerea 
de sub tutela Combinațului sub cea a Consiliului local nu s-a făcut 
ușor, la moment dat fiind pusă sub semnul întrebării chiar existența 
instituției. Și acum dificultățile sunt destul de mari, majoritatea 
datorându-se insuficienței resurselor materiale. „Cele mai multe 
probleme le avem cu întreținerea clădirii care, așa după cum se 
vede, este veche și necesită o serie de reparații. Este adevărat că 
am încercat atât cât am putut să facem câte ceva, însă este tot 
mai greu." Cheltuielile lunare sunt foarte mari, atât pentru 
asigurarea hranei cât și pentru celelalte aspecte care privesc 
întreținerea. Spre exemplu, grădinița nu a fost branșată la 
conducta de gaz metan care, de altfel, trece chiar prin fața porții. 
Prin urmare, aparatura specifică din bucătărie funcționează în 
continuare pe bază electrică, fapt care conduce la costuri foarte

milioane de lei, bani care nu 
sunt nici pe departe suficienți 
pentru finalizarea lucrărilor 
propuse în acest an. Probabil 
după rectificarea bugetului 
întregul proiect de investiții 
va fi reanalizat. Așteptăm în 
aceste zile vizita șefei Comisiei 
de Avizare din cadrul Direcției 
Monumentelor Istorice. Pro
babil se va stabili o listă de 
priorități.

Rep.: - Mai sunt și alte 
surse de finanțare?

N.C.: - Da, o contribuție 
importantă a avut până acum 
și Primăria municipiului Hune
doara care ne-a sprijinit cu 
fonduri. Cu ajutorul subven
ției acordate lucrăm la partea 
de tâmplărie, la consolidarea 
și refacerea, acolo unde este 
necesar, a acestor elemente de 
tâmplărie. Primăria nc-a alocat 
800 de milioane la care se vor 
adăuga și sumele obținute din 
încasări. Vitraliile au fost re
făcute și ele tot pe cheltuiala 
primăriei. In acest sens urmea
ză a fi făcute și vitraliile de la 
capelă unde este un pic mai 
greu de rezolvat datorită fap
tului că ele vor fi prinse direct 
în piatră.

Rep.: - Cum vă veți pre
găti pentru eclipsă?

N.C.: - Am pregătit deja 
mai multe elemente de lo
gistică, dar ne rezervăm deo
camdată dreptul de a ține 
sub tăcere acest aspect pen
tru că eu sper că vom veni 
cu câteva surprize plăcute.

Rep.: - Die director vă 
mulțumim.

Din discuția pe care am 
avut-o cu dl Simion Jitian, de
canul Facultății de Inginerie 
din Hunedoara, am reținut că 
pentru sesiunea de admitere 
din septembrie 1999 numărul 
total al locurilor se ridică la 
170. Potrivit cifrelor de școla
rizare pentru 1999 facultatea 
va pregăti în continuare stu- 
denți cu durata de școlarizare 
de 5-6 ani la învățământul de 
lungă durată, respectiv 3 ani 
la curs de zi pentru colegiu.

învățământul cu durata de 
5 ani este structurat pe trei 
specializări și va cuprinde 
următoarele locuri. La Știința 
materialelor se vor scoate 
la concurs 60 de locuri dintre 
care 50 gratuit, iar diferența de 
10 cu taxă. în domeniul Ingi
nerie electrică, electronică 
și telecomunicații, numărul 
locurilor este de 50 dintre care 
40 gratuite. Pentru Inginerie 
mecanică sunt prevăzute 30 
locuri - 25 gratuit și 5 cu taxă.

învățământul de scurtă du
rată (colegiu de 3 ani) va avea 
30 de locuri pentru specialitatea 
Inginerie electrică, electro
nică și telecomunicații. Din 
acest total de 30 de locuri, 25 
sunt, de asemenea, gratuite, iar 
5 cu plată.

Perioada de înscriere 
pentru sesiunea de admitere 
din acest an se va desfășura 
între 26- 31 august, iar con
cursul de admitere va avea 
loc în zilele de 3-4 septem
brie.

Conducerea Facultății de 
Inginerie Hunedoara mai spu
ne că în perspectivă se inten
ționează și înființarea formei 
de învățământ de la distanță - 
fără frecvență -, precum și 
alte specializări, dar acest 
lucru încă mai cere timp.

La această dată grădinița are 43 de copii, însă numărul 
.acestora nu este unul fix. Multi părinți care nu dispun de posibilități 
financiare foarte mari își duc copiii la grădiniță doar uneori. Această 
situație poate evolua în rău dacă disponibilizările de la combinat 
continuă. Din fericire, grădinița are un administrator foarte bun, dna 
Leontina Prigoană, care așa după cum spune și dna directoare, a 
făcut foarte multe pentru instituție. Un fapt de apreciaf este și grija 
față de curtea grădiniței. O parte din această curte a fost 
transformată în grădină unde învățătoarele au sădit tot felul de 
zarzavaturi și legume: ,,în acest fel avem tot timpul ceea ce ne 
trebuie pentru a face mâncarea copiilor mai gustoasă.” Din păcate, 
apropierea de râul Cerna a cauzat multe probleme, apa ieșind și 
inundând curtea și grădina. Acest aspect a făcut rău și 
construcției. în multe locuri este necesară refacerea tencuielii, dar 
este necesară și refacerea zugrăvelii în interior. O altă problemă 
este aceea a jgheaburilor de scurgere a apei pluviale. Absența lor 
afectează pereții și tencuiala exterioară. Rezolvarea tuturor 
acestor probleme rămâne, cel puțin deocamdată, incertă și datorită 
faptului că respectiva clădire aparține RAIL Hunedoara.

NOTE^fORMAril^PINII
Amenzile la

Hotărârea 46/
1994 au crescut

cu 30 la sută
Printr-o hotărâre recentă 

din luna iunie a.c. a Consi
liului local Hunedoara, amen
zile stabilite de către Hotă
rârea Consiliului local 46 din 
1994 s-au “indexat" cu 30 la 
sută.

Potrivit noii hotărâri, 
amenzile care vor fi aplicate 
cetățenilor ce comit fapte cu 
caracter contravențional se 
situează între 156.000 de lei 
și 1.300.000 de lei, în raport 
de gravitatea fiecăreia.

Reamintim că Hotărârea 
46/1994 se referă la respec
tarea ordinii și liniștii în muni
cipiu, la bunurile de interes 
obștesc, la valorile care sunt 
în patrimoniul public.

Vizită la
Szombathely
O delegație a municipiului 

Hunedoara compusă din 
domnii Constantin Buzea - vi- 
ceprimar al municipiului, 
Christian Laviniu - director la 
RAIL Hunedoara și Ladislau 
Demeter, director tehnic la 
Primăria Hunedoara, efectu
ează o vizită în orașul 
Szombathely - Ungaria în pe
rioada 28-30 iunie a.c.

Scopul deplasării în Un
garia îl reprezintă realizarea 
unui schimb de experiență 
între cele două primării în do
meniul edilitar gospodăresc.

Alternativă la
închisoarea

contravenționalăi
în cadrul ședinței Consi

liului local Hunedoara din 
data de 24.06.1999, aleșii hu- 
nedoreni au adoptat o hotă
râre care vizează stabilirea 
domeniilor serviciilor publice 
și locurilor în care contrave- 
nienții vor presta activități în 
folosul comunității pe raza 
administrativ teritorială a 
municipiului.

Castelul Corvineștilor din 
Hunedoara. '

Imagine din exteriorul 
complexului muzeal

x

Alternativa creată prin 
Hotărârea de Consiliu nr. 
45 dă posibilitatea persoa
nelor în cauză să efectueze 
munci în folosul comunității 
la întreținerea parcurilor și 
zonelor verzi, salubrizarea 
străzilor, întreținerea punc
telor de colectare a guno
iului, precum și a drumurilor 
și canalizărilor pluviale. De 
asemenea, consilierii locali 
au mai stabilit și normele 
de lucru ce trebuie prestate 
în raport de fiecare activi
tate în parte.

Premii pentru 
elevi cu rezultate

deosebite!
De curând, consilierii hu- 

nedoreni au aprobat din bu
getul local suma de 
10.000.000 de lei, pentru pre
mierea elevilor din municipiu 
care în anul școlar 1998 - 
1999 au obținut rezultate deo
sebite la olimpiadele școlare 
și concursurile cultural 
sportive.

Cuantumul acestor premii 
oscilează în funcție de rezul
tatele obținute. Astfel la 
concursurile naționale pentru 
premiul I se acordă o sumă 
de 250.000 de lei, iar pentru o 
mențiune 100.000 de lei. La 
întrecerile internaționale, pen
tru primul loc se acordă un 
premiu în valoare de 350.000 
de lei, iar pentru mențiune 
200.000 de lei. Potrivit datelor 
existente la nivelul Consiliului 
local Hunedoara, la olimpia
dele naționale rezultate foarte 
bune au obținut șapte elevi, 
iar la concursul internațional 
de desen de la Wuppertal 
Germania nu mai puțin de 17 
elevi au obținut medalii de 
argint sau aur (în două 
cazuri), iar la București alți 
trei elevi hunedoreni au obținut 
locuri fruntașe.

La întrecerile sportive, în 
perioada anului școlar 1998 - 
1999, rezultate foarte bune au 
obținut alți 10 elevi.

Suma de 10 milioane de 
lei este apreciată de unii con
silieri modică pentru rezul
tatele unor elevi, dar repre
zintă totodată o recunoaștere, 
fie ea și simbolică, pentru 
locurile obținute în întrecerile 
naționale sau internaționale.

ACCIDENT 
MORTAL
De cele mai multe ori 

viteza excesivă conduce 
la mari tragedii.

Așa s-a întâmplat și 
cu șoferul autoturismului 
HD 01 UZS, Valentin 
Căilean, de 49 de ani-, ' 
muncitor r la SC 
"Siderurgica” SA Hune
doara, sâmbătă 27 Iunie 
a.c., când datorită vitezei 
excesive a pierdut 
controlul mașinii izbindu- 
se de gardul unui imobil.

în urma impactului 
violent conducătorul auto 
Valentin Căilean a 
decedat, iar loan Cojman 
care îl însoțea a fost 
accidentat foarte grav.
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Luni 5 iulie
10.00 Guvernantele (f. SUA 1990)
11.30 Studioul șlagărelor
12.05 Vizitatorul (r)
13.00 Medicina pentru toți
14.40 Santa-Barbara (r)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s, ep. 7) 
19.10 Sunset Beach (s, ep. 480)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Preotul și cârciumărița (s, ep. 7)
23.00 Jurnalul de noapte. Sport. 
23.15 Talkshow

Marți 6 iulie
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
16.00 Emisiune în limba 

maghiară
17.30 O familie ciudată (s.

ep. 3)
19.10 Sunset Beach (s. ep.

481)
20.00 Jurnal. Meteo.

Sport. Ediție specială
21.00 Marele albastru (dramă Franța ’88)
23.15 Jurnalul de noapte. Sport

Miercuri 7 iulie
9.30 Matineu de vacanță
11 00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
17.30 O familie ciudată (s, ep. 9)
'9.10 Sunset Beach (s. ep. 482)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
20.45 Camera misterelor
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 18)

Joi 8 iulie
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
17.30 O familie ciudată (s, ep. 10)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 483)
20 00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21 00 Miracole (s, ep. 9)
22.15 Cu ochii'n 4
23.00 Jurnalul de noapte. Sport

Vineri 9 iulie
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 TVR Craiova
15.30 Emisiune în limba germană
17.30 O familie ciudată (s, ep. 11)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 484)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 Din dragoste sau din prietenie 

(dramă Germanla/ltalia 1995, p. II)
22.40 Călător în Țara Eclipsei (p. 9)
23.10 Jurnal de noapte. Sport

Sâmbătă IO iulie
9.30 Marea cruciadă (f. SF Germania 1994) 
11.00 întâlnirea de sâmbătă

14.10 Arca... soarelui
17.15 Star Trek (s, ep. 19)
18.30 Aproape perfect (s, 

ep- 17)
19.00 Teleenciclopedia
19.50 Săptămâna sportivă
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Farmece (s, ep.

10)
23.05 Trahir (dramă 

România/Franța 1992)

Duminică 11 iulie
8.00 Unde este Willie
9.05 Kiki Riki Miki (mag. pt. copii)
11.00 Viața satului
14 10 E șansa ta! (div.)
16.30 Mistere și minuni (do)
18.30 Aproape perfect (s)
19.00 Mireasa cerșetoare (s, ep. 1)
20.00 Jurnal. Meteo
21.00 Mulțumesc pentru tot (co. Italia 

1997)
22.30 Vizitatorul (s, ep. 4)
23.25 Dintre sute de catarge (div.)

Luni 5 iulie
12.05 Aerosmith Jimmy Cliff (r)
13.15 Rebelul (s. ep. 85)
15.00 Venezuela - Veneția Americii de Sud
15.10 Limbi străine. Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s. ep. 83)
16.45 Santa Barbara (s. ep. 899)
19.10 Portrete în acvaforte
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât toate! (mag.)
20.10 Căsuța din prerie (s. ep. 60)
22.00 Diavolul în șcdală (f.a. Franța ’97, p. II)

Marți 6 iulie
9.00 Ultimul tren (r)
10.30 Preotul și cârciumârița (r)
11.15 Surprize, surprize (r)
13.15 Rebelul (s, ep. 86)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. Franceză
16.00 Grecia (s. ep. 84)
16.45 Santa Barbara (s. ep. 900)
19.10 Dosarele Istoriei
20.10 Căsuța din prerie (s. ep. 61)
21.00 Sensul tranziției

Miercuri 7 iulie
9.00 Pelerinaje (r)
9.30 Talk show (r)
10.45 Tezaur folcloric (r)
11.45 Teleenciclopedia (r)
'2.35 Sănătate, că-i mai bună decât toatei (r)
13.15 Rebelul (s, ep. 87)
14.00 Emisiune în limba 

maghiară
15.10 Limbi străine. 

Germană
16.00 Grecia (s, ep. 85)
16.45 Santa Barbara (s. ep. 

901)
20.10 Căsuța din prerie (s. ep. 

62)
21.00 Pentru dv. doamnă!
22.00 Amintiri (f. dragoste

Germania ’73)
23.40 Meridianele dansului

T

ANTENA 1
Luni 5 iulie

10.45 Știri
11.00 A treia planetă de la Soare (s)
11.30 Sparks (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
15.00 Ape liniștite (s. ep. 71)
16.00 Luz Maria (s. ep. 42)
17,00 Știri
17(25 Leonela (s. ep. 63. 64)
19.00 Observator
20.30 Pericol iminent (s, ep. 37)
21.20 Raven (s, ep. 14)
22.15 Observator
22.45 Sărutul vampirului (co. SUA 1989)

Marți 6 iulie
10.45 Știri
11.00 A treia planetă de la Soare (s)
11.30 Sparks (s)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 6)
13.00 Știrile amiezii
14.00 Esmeralda (s, ep. 67)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 72)
16.00 Luz Maria (s. ep. 43)
17.00 Știrile amiezii
17.25 Leonela (s, ep. 65, 66)
19.00 Observator 
20.00 Cromwell (f. biogr.

SUA ’70)
22.30 Observator
22.45 Ultima alianță (f.a SUA ’90)

21.00 Pentru <1*. 
dcMcnniU

Miercuri 7 iulie
10.45 Știri
11.00 A treia planetă de la Soare (s)
11.30 Sparks (s)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 7)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Nash Bridges (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 68)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 73)
16.00 Luz Maria (s. ep. 44)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 67, 68)
19.00 Observator
20.00 Cyber Zone (f. SF SUA ’95)
22.15 Observator
22.45 Muntele de foc (f.a SUA ’97)

1 IULIE 1999

Luni 5 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e ai tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r) 
13.00 Știrile PRO TV
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit

(s)
17.30 Aripile pasiunii (s,

ep. 26)
18.30 Inimă de țigancă

(s, ep. 30)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Omul din umbră

(thriller SUA 1995)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 52)
23.00 Millennium (s, ep.2)

Marți 6 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
13.00 Știrile PRO TV
14.45 Oglinda timpului (s)
15.05 Famkia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 52)
16.15 Tânăr și neliniștit (s.ep. 782)
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 27)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 31)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep. 11)
21.30 Walker, polițist texan (s, ep. 6)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 53)
23.00 Millennium (s, ep. 3)

Miercuri 7 iulie

Joi 8 iulie
9.00 Alfa și Omega (r)
9.40 Cultura în lume (r)
10.10 Dosarele istoriei (r)
12.00 Medicina pentru toți (r)
12.30 Cronica Amazoniei (do)
13.15 Rebelul (s, ep. 88)
14.00 Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă
16.00 Grecia (s, ep. 86)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 902)
18.00 Ce sunt vulcanii (do)
20.00 Căsuța din prerie (s, ep. 63)
21.45 Cinematograful de artă: Anul Juliette 

(co. Franța 1994)
23.15 Lumea-sportului

Vineri 9 iulie
9.00 Lumină din lumină (r)
10.10 integrale (r)
11.00 Miracole (r)
13.00 Rebelul (s, ep. 89)
13.45 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.H) Limbi străine pentru copii. Italiană. 

Engleză (r)
16.00 Grecia (s, ep. 87)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 903)
18.00 Universul cunoașterii (r)
19.40 Dreptul la adevăr (r)
20.20 Căsuța din prerie (s, ep. 64)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
15.00 Familia Bundy (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)

17.30 Aripile pasiunii (s. eo. 
28)
18.30 Inimă de țigancă (s, 

ep. 32)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Regii Mamboulul 

(dramă SUA 1992)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 54) 
23.00 Millennium (s, ep. 4)
00.30 Mult zgomot 

pentru nimic

Sâmbătă IO iulie
8.30 Jules Verne (do)
9.00 Cronica Amazoniei (do)
14.00 Trei familii (s, ep. 29)
14.45 Un castel al muzicii (Germania)
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
18.00 Serial de călătorii
19.00 Istorie. Memorie. Recuperare
22.00 Teatru TV

Duminică 11 iulie
9.00 Cronica Amazoniei (do)
10.30 Liane Foy
11.10 Itinerar latino-american
11.30 TVR lași
14.00 Trei familii (s, ep. 30)
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 89)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 905)
17.30 Un secol de cinema
18.20 Timpul trecut (do. ist.)
20.00 Cu cărțile pe față
21.00 Sportmania (mag.)

Joi 8 iulie
10.45 Știri
11.00 A treia planetă de la Soare (s)
11.30 Sparks (s)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 8)
13.00 Știrile amiezii
'3.15 Nash Bridges (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 69)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 74)
'6.00 Luz Maria (s, ep. 45)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep/69, 70)
19.00 Observator
20.00 Croaziera (f.a. SUA 1995)
22.15 Observator
22.45 Lovitură mortală (f.a. SUA 1993)

Vineri 9 iulie
10.45 Știri
11.00 Aventurile lui Smoke Bellew (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Prințul din Bel Air (co. romantică SUA 1985)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 75)
16.00 Luz Maria (s, ep. 46)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 71,72)
19.00 Observator
20.00 Cu ochii după fete (f. pt. tineret SUA

1992)
21.30 Baywatch Nights (s, ep. 36)
22.15 Observator

Sâmbătă IO iulie
8.00 Teo și Mircea Șou
13.15 Nightman (s, ep. 2)
14.10 inspirația Carolinei 

(s. ep. 39)
14.40 Răpit de pirați (f. a. 

SUA 1995, p. II)
16.20 Pe cont propriu (s, 

ep. 40)
18.00 Leonela (s, ep. 73)
19.00 Observator
19.30 Sâmbete și

zâmbete (div.)
20.00 Femeia din

trecut (dramă SUA 1984)
21.45 Observator
22.15 Pretender (s, ep. 58)

Duminică 11 iulie
8.00 Teo și Mircea Șou
11.15 Domnul Dior (do)
12.15 Tot înainte: Senzații tari în junglă (co. 

Anglia 1971)
14.00 Duminica în familie (mag.)
18.00 Leonela (s, ep. 74)
19.00 Observator
20.05 Triunghiul pasiunii (dramă SUA 1983)
23.45 Femeia misterioasă (dramă Franța ’74)

Joi 8 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
13.00 Știrile PRO TV
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 29)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 33)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 133)
21.30 Mercenarii (s, ep. 23)
22.15 Știrile PRO TV
23.00 Millennium (s, ep. 5)

Vineri 9 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV eal tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Melrose Place (r)
14.40 Oglinda timpului (s)
15.05 Familia Bundy (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 30)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 34)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s, ep. 15)
21.30 Orașul bântuit II (horror SUA 1990)
23.10 Millennium (s, ep. 6)

Sâmbătă IO iulie
9.00 Povestiri din Marea Sudului (s)
10.00 Lois și Clark (s, ep. 31)
11.30 Audientă națională (talkshow)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Susan (s, ep. 18)
13.35 Bebe (s, ep. 26)
14.00 Alo, Generația PRO
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 35)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Rețeaua (s, ep. 19)
21.00 Expertul (s, ep. 19)
21.55 Știrile PRO TV
22.00 Crima din Orient Express (f. Anglia 

1974)

Duminică 11 iulie
9.00 Super Abracadabra
11.00 Babylon V (s, ep. 8)
12.00 Oamenii secolului (do)
13.00 Știrile PRO TV
13.30 Ministerul comediei
15.00 Auto MP de Formula 1 al Marii 

Britanii (d)
17.00 Benny Hill
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 36)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Ally McBeal (s, ep. 45)
21.00 JFK (f.a. SUA 1991)
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Luni 5 iulie
9.00 Dimineața pe plajă
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 La mare, la soare, distracție tare
17.00 Pretutindeni cu tine fs)
18.00 Știri
20.00 Brooklyn South (s)
21.00 Dosarele Y
21.50 Real TV
22.10 Știri
22.30 Show-ul de noapte

Marți 6 iulie
9.00 Dimineața pe plajă 
1Ș.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 La mare, la soare, 

distracție tare
17 00 Pretutindeni cu tine (s) 
18.0 ) Știri
19.00 Karaoke Show
20.00 Iubita mea (co. SUA 

1992)
21.30 Poză la minut (s)
21.50 Real TV
22.10 Știri

Miercuri 7 iulie
9.00 Dimineața pe plajă
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 La mare, la soare, distracție tare
17.00 Pretutindeni cu tine (s)
18.00 Știri
19.00 Karaoke Show
20.00 Comisarul Rex (s)
21.00 CI5: Profesioniștii (s)
21.50 Real TV
22.10 Știri

Joi 8 iulie
9.00 Dimineața pe plajă
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 La mare, la soare, distracție tare
17.00 Pretutindeni cu tine (s)
18.00 Știri
19.00 Karaoke Show
20.00 Cei mai buni dintre cei mai buni III 

(f.a. SUA 1995)
21.30 Ape! de urgență
22.10 Știri

Vineri 9 iulie

22.10 Știri

9.00 Dimineața pe plajă
13.00 Nimeni nu e perfect 

(s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 La mare, la soare, 

distracție tare
17.00 Pretutindeni cu tine (s)
18.00 Știri
19.00 Karaoke Show
20.00 Alegeți filmul!
21.30 Real TV

Sâmbătă IO iulie
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s)
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s)
12.00 uegături de familie (s)
12.30 Sport Magazin
14.00 Jerry Springer Show
14.30 Călătorii în lumi paralele (s)
15.30 Dosarele Y
16.30 Motor Plus
17.00 Cinemagia la... Mamaia
17.30 Apel de urgentă
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă
19.00 Frasier (s)
20.00 Polițistul din Beverly Hills (co. SUA 

1^87)
22.00 Real TV

Duminică 11 iulie
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s)
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s)
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Povești de iubire
14.00 Duminica cu Prima
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă
19.00 Karaoke Show
20.00 Poveste de război (dramă SUA 1993)
22.00 Știri

Luni 5 iulie
7.00 ■« 12.45 Filme și seriaie (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Dulcea pasăre a tinereții (r) 
16.00 Guadalupe Is)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viata noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s. ep. 95)
22.00 Milady, (s)
23.00 Hoți de noapte (dramă Franța 1983)

23 04 Omul c*r» 
avruL

Marți 6 iulie
7.00 - 12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria țs)
14.15 Hoți de noapte (r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveș‘ilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna țs, ep. 96)
22.00 Milady (s)
23.00 Mănăstirea (dramă Portugalia/ 

Franța 1995)

Miercuri 7 iulie
7.00 - 12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Mănăstirea (r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Ceieste se întoarce

(s)
18.00 Dragoste ș, putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră îs)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s, ep. 97)
22.00 Milady (s) 
23.00 Omul care a vrut să-i ucidă pe Hitler 

(dramă Anglia 1976)

Joi 8 iulie
7.00 - 12.45 Filme și seriaie (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Omul care a vrut să-i ucidă pe Hitler (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 țs)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Minciuna (s)
22.00 Milady (s)
23.00 Perry Mason: Cazul criminalului de 

război (f. p. SUA 1990)

Vineri 9 iulie
7.00 - 12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Perry Mason: Cazul criminalului de 

război (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. 99)
22.00 Milady (s)
23.00 Identitate pe hârtie (dramă SUA 

1971)

Sâmbătă IO iulie
7.00 - 12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Identitate pe hârtie (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. 100)
22.10 Milady (s)
23.00 Canoniera de pe Yangzi (f.a. SUA 

1966)

Duminică 11 iulie
9.15 Arhiva neagră (do)
10.00 Celeste se întoarce

(r)
11.00 Arca lui Noe (s)
12.00 Maria (s)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce

(s)
18.00 Dragoste și putere

(s)
19.30 Jackie Collins: Holly

wood
20.00 Poirot (s)
21.15 Lanțurile Iubirii (s, ep. 1)
22.10 Milady (s)
23.00 Adio, dar revino (melodramă Italia/ 

Ger./Fr., p. I)

Luni 5 iulie
11.05 Forța destinului (r)
12.00 Rendez-vous la Tele 7 (r)
14.05 Medici la datorie (s, ep. 29)
15.00 Știri
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
17.30 Doc. Deutsche Welle
18.00 Știri
19.05 Secția de poliție (s, ep. 11)
20.35 Pacific Drive (s)
21.45 Dincolo de stadion
23.35 Clipuri muzicale

23.00 24 din 24

Marți 6 iulie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu

14.00 Medici la datorie (s, ep.
30)
15.00 Știri
16.35 O singură viâță (s)
17.30 Doc. Deutsche Welle
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s)
21.45 Țara noastră
22.00 Cutia Pandorei
22.45 Clipuri muzicale

Miercuri 7 iulie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.00 24 din 24 (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
17 30 Documentar Deutsche Welle
18.00 Știri
18 10 Dinastia
19.00 Secția de poliție (s)
22.00 Antiasiatic (r)

Joi 8 iulie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.10 Primul pas (r)

13.00 Drumuri printre 
amintiri (r)
13.30 Cutia muzicală
14.00 Medic la datorie (s)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
22.00 Linia întâi
23.00 Derrick (s, ep. 59)

Vineri 9 iulie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.00 Lou Grant (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
13.30 Documentar (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Aventuri în aer liber
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
22.00 Tentații

Sâmbătă IO iulie
8.00 Știri
9.00 Să fii campion
11.00 Derrick (s)
12.00 Lou Grant (r)
17.00 Dincolo de anul 2000
18.00 Rendez-vous la Tele 7
19.00 Aventuri la Snowy River (s, ep. 45)
20.35 Globetrotter (do)
21.25 Septembrie (dramă SUA ’87)
23.00 Magazinul de sâmbătă seara

Duminică 11 iulie
8.00 Știri
10.00 Septembrie (r)
11.35 Lou Grant (r)
12.15 Aventuri în aer liber (r)
15.00 Drumuri printre amintiri
16.05 Dincolo de anul 2000 (do)
17.00 Forța destinului
18.00 Portretul unui artist
19.00 Aventuri ia Snowy River (s)
20.30 Globetrotter (do)
21.45 Septembrie (dramă SUA ’87, p. II)

Luni 5 iulie
10.00 Fugarul (f.a. SUA 1997)

11.30 Pământul făgăduinței (dramă SUA 
1987)
13.15 Formidabilii Baker Boys (f. SUA 1989)
15.15 Mulholland Falls (f. 

suspans SUA 1996)
17.00 Stupizii (co. SUA

1996)
18.30 Un admirator fa

natic (dramă SUA 1996)
20.30 Atentat la World 

Trade Center (thriller SUA
1997)
22.00 Avocatul diavolului 

(f. psihologic SUA 1996)

Marți 6 iulie
10.00 în pași de dans (co. romantică SUA

1995)
11.30 Franklin (s)
12.00 Re-Animator (horror SUA ’85)
13.30 Trezirea Iul Hornton (f.a. SUA 1997)
15.00 Dragi concetățeni (co. SUA 1996)
16.45 Scrisori pentru Cel de Sus (co. SUA

1996)
18.45 Fata din vis (co. romantică SUA 1997)
20.30 Echipa de hochei 3 (co. SUA 1996)
22.15 Un polițist cu explozie întârziată 33 

1/3 (co. SUA 1994)
23.45 Invadatorul (SF SUA 1996)

Miercuri 7 iulie
10.00 între prieteni (dramă SUA ’95)
11.45 Din nou liber (dramă SUA ’96)
13.30 Arest la domiciliu (co. SUA 1996)
15.15 Vampirul din Brooklyn (co. horror 

SUA 1995)
17.00 Un puști la curtea lui Alladin (f.a. 

SUA ’98)
18.30 Striptease (co. SUA 1996)
20.30 Lupul (horror SUA 1994)
22.00 Stargate (s)
23.15 Soluții extreme (thriller SUA 1996)

Joi 8 iulie
10.00 Comuniune (dramă SF SUA ’89) 
12.00 Dragă am micșorat copiii (s)
12.45 Frankenstein (horror SUA 1994)
14.45 Interviu pe scaunul electric (co. SUA 

1987)
,17.00 Nemessis III (SF SUA 1995)
18.30 Școala de Zombie 

(horror SUA 1998)
20.00 Foamea (s)
20.30 Cec în alb (co. SUA

1994)
22.00 Fetele rele 

cuceresc Vestul (w. SUA 
’94)
23.45 Cei mai buni

(dramă SUA 1996)

20 30 Cec in aM>

Vineri 9 iulie
10.00 Mica prințesă (dramă SUA ’95)
11.45 Sabotaj (thriller SUA 1997)
14.00 Turnul terorii (thriller SUA ’97)
15.30 Atentat la World Trade Center 

(thriller SUA ’97)
17.15 Aleasa inimii (co. romantică SUA 

1992)
18.45 Rasputin (dramă biografică SUA 

1996)
20.30 Mortal Kombat - Anihilarea (f. SF 

SUA 1997)
22.00 Prea mult (co. romantică SUA 1996)

Sâmbătă IO iulie
10.30 Războiul fiarelor (s)
11.00 Echipa de Hochei 3 (f. a. SUA 1996)
12.45 în căutarea dragostei (romantic SUA

1997)
14.30 Limbajul trupului (thriller er. SUA 

1995)
16.15 Totul despre sex (s)
16.45 Cinci zile într-o vară (romantic SUA 

1983)
18.30 Arsenalul Morții (f.a SUA 1997)
20.30 Teoria conspirației (thriller SUA ’97)
22.45 Al patrulea protocol (thriller SUA

1987) ‘

Duminică 11 iulie
10.00 Invadatorul (SF SUA 1996)
11.30 Prizonieri în școală (f.a. SUA 1997)
13.15 Mizerabilii (dramă Franța 1995)
16.00 Dorința unei mame (dramă SUA 1997)
18.15 Ultima decizie (f.a SUA 1996)
20.30 Unde ne sunt bărbații? (co. SUA 1995)
22.30 Verdict sub amenințare (thriller SUA 

1994)
0.15 Stupizii (co. SUA 1996)
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întâlnim în documentările 
noastre cazuri mai mult sau 
mai puțin disperate de femei 
singure (văduve sau divor
țate) cu copii, fără serviciu și 
uneori fără casă. Unele ajung 
la limita răbdării în căutările 
lor zadarnice de a găsi o ie
șire din situația grea în care 
se află, sunt umilite, obosite și 
îmbătrânite înainte de vreme.

într-una din zile au venit la 
redacție două doamne, aflate 
în căutarea unui loc de 
muncă, ambele trecute de 
prima tinerețe, divorțate și cu 
copii de întreținut. Prima cău
ta adresa firmei care dăduse 
în ziar un anunț că angajează 
femei pentru a îngriji copii, 
bătrâni sau persoane bol
nave. Femeia era disperată 
pentru că după decesul pă
rinților nu mai avea surse de 
venit, fiind aproape gata și 
banii din ajutorul de înmor
mântare (primit după moar

gaste 40 cta ani.»'r»1

tea tatălui). Fiul a absolvit 
școala profesională auto, dar, 
nu se știe de ce, din primă
vară i se tot amână susți
nerea examenului pentru ob
ținerea carnetului de con
ducere ca să poată lucra și 
el. Mama a lucrat temporar 
pe la diverși patroni, dar s-a 
trezit remunerată cu câte o 
sută de mii de lei pentru 10 
zile. Sau la țară, după o zi de 
muncă, i s-a dat un borcan 
de dulceață și un pic de făi
nă. Câtă lipsă de omenie! 
Cum poate cineva să-și bat
jocorească semenul în ase
menea hal?

Cea de-a doua doamnă 
care ne-a trecut pragul a ve
nit cu intenția declarată de a 
ne cere sprijinul. Lăsând la o 
parte jena, și-a spus și nume
le și greutățile cu care se 
luptă fără speranță. O chea
mă Ionica Barbu, are 51 de 
ani și este din Deva. Dum
neaei are 2 copii, unul de 18 
ani - care o însoțește atunci 
când găsesc de lucru cu ziua 
- altul în clasa a IV-a. Nu 
lucrează de vreo 4-5 ani, iar 
ajutorul de la Primăria Deva îl 
primește când sunt bani. Are 
23 de ani lucrați, dar nu are 
vârsta de pensionare și nici 
nu se găsește în situația de a 
fi pensionată înaintea limitei 
de vârstă. Altfel spus, ,,nu 
sunt nici în car, nici în căruță, 
nici în teleguță."

Când se adresează „stă
pânilor că nu-i pot numi pa
troni”, o privesc peste ziarul 
pe care-l lecturează decre
tând sec ,,nu corespunderi.” 
Femeia este conștientă că 
nu mai arată ca la 20 de ani, 
dar o doare lipsa de respect 
a celor care se cred îndrep
tățiți s-o umilească. A fost 
mereu la fonele de muncă, 
ultima dată recomandându-i- 
se să-și încerce șansa la se
rele din Sîntandrei. Dar și 
pentru asta are nevoie de bani, 
pe care nu-i are. Are în 
schimb datorii imense. Din 
pricina lor - taxe comune nea
chitate în valoare de 5,6 mi
lioane de lei - asociația de 
locatari a acționat-o în judecată 
și acum se teme că va ră
mâne cu copiii sub cerul liber 
dacă nu poate plăti.

“Am încercat ierarhic să 
găsesc ceva” - mărturisește 
necăjită. Un domn parlamen

tar i-a răspuns că el se ocupă 
de politică nu dă locuri de 
muncă. E normal ca parla
mentarii să nu se ocupe de 
plasarea forței de muncă. Dar 
se întreabă doamna Ionica de 
ce în parlament nu s-a pus ni
ciodată întrebarea ,,ce facem 
cu femeile peste 40 de ani 
care nu-s nici șomere nici 
pensionare și au de întreținut 
o familie?”. Poate pentru că 
aleșii noștri au „cestiuni im
portante la ordinea zilei”, cum 
ar fi câte zeci de hectare de 
pădure și pământ să li se res
tituie foștilor proprietari. Nu am 
nimic împotriva proprietății sau 
a proprietarilor. Dar acești 
dezmoșteniți ai soartei chiar 
n-au dreptul și ei măcar la o 
șansă în viață pentru a nu 
muri de foame, a rămâne și ei 
stăpâni pe casa lor? De ce nu 
se gândesc mai marii zilei și 
la ei printre alte chestiuni im
portante, dintre care unele ar 
mai putea aștepta. Bine că se 
gândesc la bunăstarea pro
prie ignorând (sau poate că 
nu!) faptul că electoratul îi va 
taxa pentru acest lucru. Și nu 
iau în considerare Taptul că 
foarte multe persoane, dispe
rate și scârbite <3e disprețul cu 
care sunt tratate durerile lor, 
Surit împinse spră, partidele 
din extremele eșichierului po
litic (ca să nu spunem chiar 
extremiste).

Viorica ROMAN
«■  •

FLORltf

Spirit neliniștit, Mariana Fartușnic este 
cunoscută apropiaților săi pentru continua 
căutare de a da o formă preaplinului său 
sufletesc. Sensibilitatea sa transpare atât din 
versurile cât și din tablourile pe care le 
semnează.

Creațiile plastice, redând mai ales su
biecte religioase, flori și peisaje, constituie 
obiectul expoziției vernisate recent la Sala 
Concordia a Casei de Cultură Hunedoara. 
Tablourile Marianei Fartușnic sunt motive de 
încântare pentru ochi și în același timp 
invitații la credință sau visare.

Artista hunedoreană, ajunsă la a V-a 
expoziție personală de pictură, a avut șansa 
de a vedea celebre galerii de artă din Mos
cova, Alma - Ata, Tașkent, Uzbekistan, Sa
markand, Dresden, Leipzig, Berlin, Praga și 
Budapesta.

Viorica ROMAN

"1MEDI- 
CAMFWIT’ 

MATU
RAU-

alifia Împo
triva FURUNCULELOR 
se prepară din 2 cepe 
coapte amestecte cu 
puțin săpun de bărbierit. 
Se aplică pe locurile 
infectate de mai multe ori 
pe zi și rezultatele nu se 
lasă așteptate.

CEAI PENTRU 
RINICHI. La tratarea bo
lilor de rinichi se folosesc 
ceaiuri din mai multe 
plante cu proprietăți diu
retice. Printre acestea se 
numără Ș.i mesteacănul, 
mai exact frunzele lui. Se" 
amestecă 2 linguri de 
frunze în 500 mf de apă 
clocotită <și se acoperă 
vasul timp de o cfră. Se 
ițea câte o jumătate dă 
cană de 3 ori pe zi.

P£TAXA or

FMaitr
Petală de floare
Ruptă din trupul meu 
Din trupul meu cu dor, 
Freamăt dulce
E dragostea mea.
Mai dulce ca mierea
Și mai frumoasă 
Ca floarea.
Suflet plin de simțire 
Plin de iubire,
De-ai ști tu cum să lupți 
Să lupți spre bine 
Ca să câștigi iubirea.

Mariana FARTUȘNIC

“Primiți culori din curcubeu și ochii voștri vor 
lumina visarea!"

“Senină de ți-e fața, la fel îți e și viața... ”
' (Francisc MATTREYA)

l seeeeie mici - 
! erecie mari
J > Tabletele de cărbune (digestiv) scot mirosurile

• stătute din vase și vase de sticlă. Umpleți-le cu apă, puneți 
I 2-3 pastile înăuntru și lăsați-le așa câteva zile.
I > Pereții pătați de igrasie se șterg cu hipoclorit. 
| Acesta atacă mucegaiul.
ț > Obiectele de argint se curăță foarte frumos dacă 
| sunt frecate cu un amestec de pastă de dinți și bicarbonat
■ de sodiu.
j > Găleata de gunoi își pierde mirosul specific dacă

• puneți în ea scorțișoară pisată.
I > Cada de baie se curăță foarte bine cu o cârpă 

I mdiată în oțet de 9 grade. Tapetați vana cu cârpe umezite 
| astfel, lăsați să acționeze o oră, apoi frecați cu tix.

> Pantofii din piele întoarsă se șterg cu guma sau 
| cu sare grunjoasă.
j > Tacâmurile de inox capătă o strălucire de invidiat
■ dacă le frecăm cu o jumătate de lămâie deja folosită și 
! apoi le ștergem cu o cârpă moale.
S Grupaj de Hie LEAHU

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

dl

r

MqqIqi
Acum sub strălucirea soa

relui se poartă haine din ma
teriale satinate fi metalizate. 
Bluze cu aplicații din lame 
argintiu, rochii de zi din satin 
metalizat care imită solzii de 
pește sau de seară din crep- 
satin lucios sub tot atâtea 
piese foarte moderne.

Dar în acest anotimp se 
mai poartă mini-țortul, her- 
mudele, fusta - șort sau șortul 
larg - grădinăresc. Se potri
vesc de minune cu maiourile 
scurte fi drepte, cu pulove
rele cu găurele, cu bluza cu 
glugă sau cu bluzoanele din 
\nylon strălucitor.

“S-UV LIPIT 
DE NOI"

- Chiar așa. S-au lipit de 
noi. Nu i-ain mai văzut 
dezlipindu-se. Ne-au fost atât de 
dragi! Iar imaginea acelor ochi 
și chipuri drăgălașe n-o putem 
uita ușor. Mă bucur că, înainte 
de vacanța mare, elevu mei au 
participat la o astfel de acțiune 
de suflet - se confesează dna 
prof. Silvia Budugan, diriginta 
clasei a IX-a P de la Liceul de 
arte “Sigismund Toduță” din 
Deva.

Așadar, cu elevii dumneaei, 
dna dirigintă a bătut la „poarta” 
Leagănului de copii din Hune
doara, pentru a aduce bucurii 
copilașilor de aici. Copii de 2-3 
anișori.

“Cu sprijinul Primăriei 
municipiului Hunedoara, care ne- 
a sponsorizat-continuă dna diri
gintă- elevii mei au creat pe 
zona verde din spațiul alăturat 
clădirii o incintă, un fel de gră
diniță cu gărduleț din bețe îm
pletite cu sfoară pe care apoi au 
atârnat zeci șl zeci de balonașc 
multicolore, care se legănau sub 
adierea plăcută a vântului. Și pe 
leagăne, și pe liinte au ancorat 
balonașe, apoi au „împodobit” 
grădina cu planșe mari, viu co
lorate - adevărate cărți de po
vești și “desene animate”, încât 
iepurașii, ursuleții, vulpițele, 
motăneii și cățelușii erau gata să 
“iasă” din imagini și să se prindă 
la joacă cu cei aproape 40 de 
copilași a căror uimire și bucurie 
nu putea fi stăvilită. Ne-am jucat 
împreună, le-am oferit banane, 
biscuiți, dulciuri și, după cum 
spuneam, s-au lipit de noi. Mai 
mai să nu ne mai dea drumul din 
îmbrățișări. Doar o ploicică de 
vară nc-a scos din grădinița de 
vis, dar ne-a reunit în hol, unde 
am „încins” dansul.

Dans, la 2-3 anișori. Dar a 
fost! Iar bucuria elevilor mei de 
a fi contribuit - chiar și pentru 
o clipă - la înfrumusețarea vieții 
acestor copilași rămâne.”

Lucia LICIU

BUNA CUVIINȚĂ ORIUNDE Șl ORICÂND
Când, ne așezăm la masă, tre

buie să existe maximum trei farfurii: 
pentru aperitiv, pentru felul întâi 
și pentru felul doi. Acestea pot fi 
aduse pe rând. Farfuria nu se va 
atinge niciodată cu mâna; schim
barea farfuriilor se face în felul ur
mător: farfuria curată se aduce 
prin stânga celui așezat la masă, iar 
cea folosită este retrasă prin 
dreapta.

Lingura se așază în dreapta 
farfuriei, imediat după cuțit; nu 
se va ține strâns, cu toate dege
tele și nici doar cu două degete; 
firesc este să fie ținută cu trei 
degete. Furculița se va așeza la 
stânga farfuriei.

Când se servesc salatele, se a- 
duc farfurii sau platouri speciale, 
care se așază lângă farfuria cu 
mâncare. Desertul va fi servit dintr- 
o farfurie mai mică; pentru aceasta, 
celelalte vor fr strânse -

Nu vom sorbi zgomotos și nu

vom plescăi. Trebuie să mâncăm în 
liniște, să luăm cu lingura doar atât 
cât să nu riscăm să dăm conținutul 
pe jos. La sfârșit, lingura este lăsată 
în farfuria adâncă cu coada spre 
dreapta. Lingurița pentru desert.

aflată în fața farfuriei, se va așeza la 
urmă în farfurioara din care am ser
vit. Furculița se folosește cu mâna 
stângă, ținând coada ei între dege
tul mare, arătător și cel mijlociu, 
cât mai natural posibil; după ce 
folosim furculița, o așezăm pe farfu
rie, în nici un caz sprijinită de a- 
ceasta și nu pe masă ( coada spre 
dreapta).

Dacă folosim furculița cu mâna 
dreaptă pentru brânzeturi sau dul
ciuri, aceasta va fi ținută cu “dinții” în 
sus; când mâncăm friptură, furculița 
va fi ținută cu “dinții” în jos.

Niciodată farfuriile și celelalte 
tacâmuri nu vor fi spălate de mu
safiri, chiar dacă aceștia insistă.

* Borș de fasole 
Verde. Cantități: 350 g fa
sole verde, 100 g morcovi, 
100 g ceapă, 100 g țelină, 
50 g pătrunjel, 50 g ulei, 150 
g ardei gras, 300 g roșii, făi
nă, verdeață 
și 1'1 borș. 
Ceapa tocată 
și zarzavatul :( 
ras se călesc 
în ulei, se ada
ugă făina și 
sarea și se mai lasă puțin, 
apoi se sting cu apă și se 
fierb. Se-adaugă fasolea 
verde tăiată bucăți, ardeiul 
tăiat julien și se fierb până 

se înmoaie păstăile. Roșiile 
curățate de coji și semințe, 
tăiate cuburi și borșul fiert 
separat se adaugă, fierbân- 
du-se încă 10 minute. Se 
potrivește gustul de sare și

Retete de sezon
*

se presară cu verdeață (pă
trunjel și mărar) tocată.

* Pilaf de dovlecei.
Cantități: 1 kg dovlecei, 400 g 
orez, 250 g ceapă, 500 g roșii, 

ulei, mărar și sare. Dovleceii 
curățați și tăiați cuburi se 
călesc puțin în ulei. Se adaugă 
roșiile curățate de coajă și 
semințe și se ia vasul de pe 
foc. Ceapa tocată mărunt se 
călește în ulei, se adaugă 

orezul ales, spălat 
și scurs și se 

\ călesc împreună 
circa 20 de 
minute, stingându- 
se din când în 

când cu puțină apă. La orez 
se adaugă dovleceii cu roșiile, 
se potrivește de sare, se pune 
mărarul tocat, apa și se dă 
vasul la cuptor timp de 30 de 
minute.



PIERDERI

" • Vând ouă de prepeliță
_______________ pentru tratament. Tel.

• Pierdut legitimație ser
viciu pe numele Crișan Ovidiu 
Remus. O declar nulă. (3049)

• 1 iulie 1999, un an de 
când generoasa și iubi
toarea inima a celui care a 
fost

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI--------  —........ ..... „ .„ZJi

• Vând teren intravilan în 
Deva, 30.000 mp. Tel. 
218966. (4344)

• Vând casă cu etaj, ur
gent, preț negociabil. Deva, 
str. Matei Corvin, 13. (4346)

• Vând casă în Brad, 4 
camere, curte, garaj. Tel. 
655186. (3303)

• Vând chioșc metalic 
pentru activitate comercială 
în Hunedoara. Relații latei. 
720626, sau 735289 (3305)

• Vând garsonieră zona 
pieței centrale, parter, posi
bilități privatizare. Tel. 
625126,094 830238.

• Vând garsonieră mo
bilată în Gojdu, bl. 04. Tel. 
218621.(3314)

• Vând casă mare, garaj, 
grădină, Simeria, Teilor, 63, 
cu ieșire și în str. Aurel 
Vlaicu. Tel. 066/112992. 
după ora 15. (4330)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandat, 2 băi, 
mbunătățit, central, Simeria. 

261102(3064)
• Vând casă, curte, de

pendințe, suprafața 0,33 ha. 
în satul Aurel Vlaicu, nr. 212, 
județul Hunedoara, tel. 058/ 
732507, după ora 16. (3065)

• Vindem: MAN 10.150, 
Ford Transit 3,51, VW L 28, 
3,51, toate fabricate în 1991 
și motoare Ford Sierra 2,3 I 
D, Fiat 1,71 D, Mercedes 2,4
D, Wartburg în 2 și 4 timpi. 

Trabant și toată gama de 
oiese pentru Trabant. Tel. 058 
780341.094 633691 (3882)

• Vând jumătate repa- 
triere.Vând bicicletă băieți, 
■mport. Tel. 230063, sau 092 
475252. (3301/2)

• Vând IMS motor Câm
pulung, preț 6.000.000. Tel. 
218937.(4349)

• Vând urgent, convenabil 
Dacia 1310, înmatriculată, 
stare bună. Tel. 227876. (3891)

• Vând microbuz Mercedes 
207 Diesel, 16 locuri, 6000 
DM, microbuz Ford Tranzit, 9 
locuri, 2500 DM, și ARO 10, 
1000 DM, înmatriculate, cu CI. 
Informații Deva, str. Horea, nr. 
92,211856,216194(3170)

• Vând Dacia 1300, fabri
cație 1974, stare foarte bună, 
tel.’241217 (3068)

• Vând Dacia 1300, an 
fabricație 1979. Informații 
215436’, după ora 16. (3012)

• Vând autodubă frigorifică 
MAN, 3 tone, an fabricație 
1990 și autodubă IVECO 3,5 
tone, an fabricație 1980. 
Arad, tel. 057/259715, 057/ 
280753,098/621112.(425)

• Vând cărucior copil și 
reportofon Panasonic. Tel. 
213581.

• Vând dozator Tec 5 
capete, 1500 DM. Tel. 092 
348238. 231183.(3883)

• Vând țuică de Zalău. Tel. 
094831421.(3308)

214974.(3304)__________

• Vând calculator 586, preț 
negociabil. Tel. 620231. 
(3307)

• Vând mașină rirjdelat, 
cântar 500 kg, aparat sudură, 
birou nuc. Tel. 094 290573. 
(3887)

• Cumpăr celulare GSM, 
defecte, decodez și repar 
urgent și ieftin. Tel. 094/ 
859958(3946)

• Vând ieftin TV color 
Orion, videorecorder Grundig, 
compact disc, imprimantă 
Epson, telefon fără fir. Tel. 
711063(3048)

• Vând instalație sifon, 
țeavă cupru <j> d2. Infor
mații tel. 247062. (3066)

• Vând motor complet 
Dacia 1300, cota 0. Tel. 
261070(3179)

• Termosanitara Hune
doara, str. Dorobanților 12, 
vinde la cele mai avanta
joase prețuri centrale ter
mice, radiatoare Dunaferși 
Stelrad, tub Henco și 
fitinguri, apometre. Infor
mații tel. 092/701072 (3050)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat spațiu 
ultracentral. Informații tel. 
213222 sau 094/616663 
'4336)

OFERTE DE 
SERVICII

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
construcții civile. Angajări în 
străinătate. Tel. 094/316346, 
094/360321 (3030).

• Sunteți o persoană am
bițioasă, doriți să câștigați 
mulți bani? Dacă da, sunați 
și profitați de oportunitate 
indiferent dacă sunteți șomer 
sau student. Salarii foarte 
atractive. Tel. 621446, 094/ 
280444(4331)

• Societate execută lu
crări, arături, discuiri, oferă 
spre închiriere tractor 650 cu 
remorcă, noi. rutiere. Tel. 
230795,092/767668 (3870).

DIVERSE

• S.C. Suinprod SA, cu 
sediul în Orăștie, str. Luncii, 
nr. 1, organizează licitație 
pentru vânzarea clădirii 
neterminate, din str. Luncii, 
în data de 15.07.1999, ora 
10, la sediul societății. Infor
mații suplimentare latei. 054/ 
241640(3067)

• Cu autorizația 1659/ 
15.02.1999, eliberată de 
Consiliul județean Hunedoara, 
a luat ființă Asociația familială 
reprezentată prin Cozma 
Elena, cu sediul în Geoagiu, 
având ca obiect de activitate 
comerț cu amănuntul. (3184).

COMEMORĂRI

• Au trecut 16 ani de la 
dispariția Drematură a celui 
care a fost un minunat soț, 
tată și ginere

GIURGIU REMUS
din Brad. Oricât timp ar 
trece, soția Dorina, fiul 
Florin, cunoscuții Lucia și 
Dorel Fruja cu familia nu îl 
vor uita și-l vor purta veșnic 
în memorie. (4312)

NICOLAE-OCTAVIAN 
CÎNDA

i____ •.____ i.

PUBLICITATE

f»

a încetat să bată. Soț și 
tată de excepție, maistru 
incomparabil la SC Casial 
SA Deva, ne-a părăsit 
pentru totdeauna lăsând în 
urmă numai lacrimi, durere 
și dor. Comemorarea va 
avea loc duminică, 4 iulie 
1999, la Biserica Ortodoxă 
din satul Păuliș. Veșnic 
nemângâiata soție Mino- 
dora și fiicele Nada și 
Cristina te vom iubi și te 
vom plânge mereu cu frun
țile plecate în fața desti
nului.

Cititori veniti lar

redacțier

Țigani trimiși de primărie?
Dna Hortenzia Sav din Deva, cartierul Gojdu, bloc 

E12, apt. 5, are pământ în satul Banpotoc, comuna 
Hărău și a avut niște necazuri cu unii oameni ce inten
ționau să investească pe terenul dumneaei. Au fost pe 
această temă niște procese în justiție. Unul din neca
zurile recente ale dnei Hortenzia este acela că în fostul 
atelier al fostei secții SMA, aflat pe terenul dânsei, s-au 
aciuat niște țigani. Petenta este de părere că aceștia s- 
au așezat acolo trimiși de primărie. Nu credem așa 
ceva. Dl Petru Dălie, primarul comunei, n-ar face, după 
cum îl cunoaștem, o astfel de treabă. (Tr.B.)

A cui este pășunea?
Dna Felicia Olaru din satul Burjuc, localitatea de 

reședință a comunei cu același nume, are pe dealul 
numit Cuc o suprafață de 1,8 ha de pășune. Soțul 
dumneaei - care a venit recent la redacție - susține că, 
recent, Primăria i-a luat aproape jumătate din ea. De 
ce? Ca s-o închirieze unor ciobani. Dl Olaru a fost la 
primărie să reclame situația și ne-a spus că 
viceprimarul i-a vorbit foarte urât avertizând că atâta 
vreme cât dânsul se va afla în funcția ce o deține, dna 
Olaru nu va primi suprafața de care a fost păgubită. 
Dacă așa stau lucrurile nu știm, am relatat ce ne-a spus 
dl Olaru. (Tr.B.)

Vremea va fi caldă și predominant fru
moasă, exceptând sud-estul țării și zona de 
munte, unde va fi în general instabilă. Tempe
raturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 
grade, iar cele minime între 10 și 20 grade, mai 
ridicate pe litoral.

"PATRIA” DEVA - Jackie Brown (2-8);
“FLACĂRA” HUNEDOARA - Avocatul (2-8);
“PARÂNG” PETROȘANI - A sosit poșta (2-5); Aleargă Lola, 

aieargă (6-8);
“CULTURAL” LUPENI - Aleargă Lola, aleargă (2-4); A sosit 

poșta (6-8);
“DACIA” HAȚEG -Ucigași de schimb (2-5); Patch Addams - 

un doctor trăsnit (6-8);
“ZARAND” BRAD - Atingerea dragostei (2-5); Ronin (6-8);
“PATRIA” ORĂȘTIE - Dansează cu mine (2-5); Viața e 

frumoasă (6-8);
“LUCEAFĂRUL” VULCAN - Stare de asediu (2-4); A doua 

șansă (6-8); “LUMINĂ" ILIA - Ronin (2-4).

Direcția de Sănătate 
Publică a județului 

Hunedoara
Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr.58 

Anunță
ACHIZIȚIONAREA DE 

APARATURĂ MEDICALĂ ȘI 
BIROTICĂ

Lista de dotări este afișată la secretariatul 
Direcției de Sănătate Publică Deva, județul 
Hunedoara.

Ofertele se depun la sediul Direcției de 
Sănătate Publică Deva, județul Hunedoara, până la 
data de 16.07.1999.

Regia Autonomă de 
Interes Local

Hunedoara
^^ANUNȚĂl-^

Organizarea LICITAȚIEI DIRECTE pentru 
ÎNCHIRIEREA URMĂTOARELOR SPAȚII 

COMERCIALE:
1) B-dul Dacia, nr.23 - suprafață 65,84 mp - profil 

de activitate: producere și comercializare produse de 
patiserie și cofetărie.

2) Str. Munteniei, nr.9 - suprafață 36,9 mp - profil 
de activitate: prestări servicii.

3) B-dul Libertății, nr.7 - suprafață 35,04 mp - profil 
de activitate: comercializare cu amănuntul mărfuri 
industriale.

Licitația va avea loc la sediul RAIL Hunedoara, din 
Hunedoara, b-dul Republicii, nr.5, în data de 15 iulie 
1999, ora 10.

Relații suplimentare privind documentațiile lici
tației se pot obține la sediul regiei sau la telefon 
711554.

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta în 
data de 19 iulie 1999, ora 10 și în data de 21 iulie 
1999, ora 10.

Agenția Trafic Combinat 
Timișoara

tel. 056.193355

Oferă spre ÎNCHIRIERE 
în Terminalul Deva

1. platformă betonată cu acces vagoane 
și camioane, deservită de macara: 850 mp.

2. hală: 330 mp - construcție definitivă
3. birouri în clădirea administrativă: 35 

mp.

Universitatea Banatului 
Timișoara (filiala Deva) 

Anunță
Planul de școlarizare pentru anul universitar 

1999-2000
1) Facultatea de Informatică aplicată
100 locuri curs de zi
2) Facultatea de Limbi străine - Relații publice
100 locuri curs de zi
3) Facultatea de Științe politice și 

administrative
100 locuri curs de zi
Perioada de înscriere 21.06.1999-10.07.1999
Înscrierile se fac la secretariatulfacultății (cu sediul 

temporar la biblioteca Liceului Teoretic “Traian " Ceva).
Informații se primesc de la dc amna Nedelcu Violeta, 

director economic, telefon 054-213097, între orele 14.00- 
20.00.



Cuvântul liber

Poziția PUNR privind soluționarea 
regimului proprietății funciare în 

România

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională 
a județului Hunedoara

SITUAȚIA LOCURILOR OE MUNCĂ VACANTE, IA DATA DE 29.06.1S99

într-un comunicat adre
sat ziarului nostru de către 
președintele PUNR, dl Va- 
leriu Tabără, sunt expri
mate mai multe puncte de 
vedere ce vizează soluțio
narea regimului proprietății 
funciare în România cât și 
a cadrului legislativ de re
constituire a suprafețelor 
de teren arabil și păduri 
pentru foștii proprietari de 
terenuri agricole. Comu
nicatul are opt puncte și su
bliniază că:

• Reconstituirea pro
prietății funciare de tere
nuri arabile și păduri se re
alizează în funcție de su
prafețele disponibile exis
tente, pe zone și localități, 
după evaluarea corectă a 
acestora de către Ministerul 
Agriculturii și Alimentației.

• Suprafața maximă 
de teren arabil, care se re
constituie și se retrocedea
ză foștilor proprietari, va fi 
de maximum 50 ha de fa
milie - autor, iar suprafața 
maximă de pădure care se 
reconstituie și se retroce
dează foștilor proprietari va 
fi de maximum 10 ha de 
familie - autor.

• în cazul pădurilor 
comunale, composesora- 
telor și celorlalte forme 
existente de asociere co
lectivă la nivelul localităților 
se reconstituie și se retro
cedează întreaga suprafață 
deținută anterior în proprie
tate de către acestea, ur
mând ca exploatarea tere
nurilor forestiere să se rea
lizeze, obligatoriu, în regim 
silvic.

• Reconstituirea pro
prietății funciare se reali

Individul devine fumător într- 
o societate care reproduce "ne
voia" fumatului și care practică 
acest obicei. în planul relației 
individului cu grupul/societatea, 
fumatul aparține tendințelor ne
vrotice de reglare a comporta
mentului prin imitație. în condiții de 
fragilizare (slăbire) a echilibrului 
psihic, individul preia prin con
formism un obicei antifiziologic 
din inventarul social. Fie că el 
cedează prejudecății că practica 
socială a "validat" fumatul ca 
modalitate de răspuns la ame
nințarea securității personale, fie 
că o face din oportunism pentru 
a obține aprobarea (acceptarea, 
prețuirea) unor persoane impor
tante pentru el, fie că se apără 
de izolare și singurătate, fumatul 
este un act de turmă dezadap- 
tativ. Capitularea la presiunea 
socială reprezintă, în acest con
text, nu numai renunțarea la 
exercitarea voinței, a libertății 
proprii, ci, totodată, dezvoltarea 
unor tendințe nevrotice.

în plan subiectiv, fumatul 
face parte din categoria meca
nismelor de apărare prin regresie 
și, în aceeași măsură, de sub
stituție. Evenimentele și situațiile 

zează la nivelul fiecărei loca
lități pentru fiecare familie- 
autor, proporțional cu supra
fețele disponibile existente 
prin aplicarea unui indice de 
corecție acolo unde nu 
există teren arabil suficient 
pentru retrocedare. Pentru 
restul suprafețelor se 
acordă, în mod proporțional, 
despăgubiri materiale și bă
nești foștilor proprietari.

Viața politică

• Acordarea despăgu
birilor materiale și bănești se 
va realiza simultan cu elibe
rarea titlurilor de proprietate 
pentru suprafețele care pot fi 
reconstituite la nivelul loca
lităților. Guvernul României 
va preciza, în corpul legii, 
sursele financiare și mate
riale disponibile pentru acor
darea acestor despăgubiri. 
Nu se va elibera nici un titlu 
de proprietate decât simul
tan cu acordarea acestor 
despăgubiri materiale și bă
nești acordate fiecărui 
proprietar.

• întrucât prin recon
stituirea proprietății funciare 
nu se asigură și relansarea 
efectivă a activității agricole 
de producție și pentru a evita 
fărâmițarea în continuare a 
suprafețelor agricole ale țării 
PUNR va înainta în cursul 
lunii iulie o inițiativă legis
lativă privind constituirea 
asociațiilor agricole profe
sionale la nivelul fiecărei lo
calități, care să beneficieze 
de o subvenție de la stat de 
30-40 la sută. Aceasta este 
singura alternativă pentru 
relansarea producției agri

Caracterul nevrotic al comportamentului de 
fumător fill

puternic stresante: frustrări ma
jore, șocuri emoționale produse de 
alcool sau alte droguri, decesul 
celor apropiați, calamități naturale 
și sociale, șomajul, izolarea, di
vorțul, perspectiva unor boli grave 
etc. constituie surse de pericol real 
pentru echilibrul și securitatea 
psihică. Ele determină creșterea 
dramatică a anxietății și, pentru a 
se elibera de amenințare, subcon
știentul activează (declanșează) 
comportamente din copilărie care 
au avut un rol adaptativ, securizant 
cert, dar care la persoana adultă 
se rezumă la a fi simple infantilis- 
me. Conform interpretărilor actuale, 
fumatul este o regresie necon
trolată la comportamentul esențial 
al primei etape de viață și de struc
turare a personalității, suptul și, 
evident, un surogat, un substitut al 
acestuia.

Explicația rezidă în aceea că, în 
memoria afectivă subconștientă a 
fiecăruia, suptul este atașat celui 

cole în România și asigu
rarea produselor agro-ali- 
mentare ieftine pentru 
populație.

• PUNR nu a fost și 
nu este de acord cu vari
anta PNȚCD privind re
constituirea proprietății 
funciare (teren arabil și 
păduri) dar nici cu vari
anta PDSR, care nu are în 
vedere garantarea pro
prietății funciare reale în 
România. Atât PNȚCD 
cât și PDSR nu fac decât 
campanie electorală po
liticianistă, fără a sprijini 
în mod real țăranul ro
mân, gospodăria rurală și 
relansarea agriculturii 
românești. De aceea, 
PUNR a susținut privati
zarea IAS-urilor, în ciuda 
opoziției totale a PDSR și 
PD, întrucât cele două 
partide, atâta vreme cât s- 
au aflat la putere, au fali- 
mentat și distrus activi
tatea acestora.

• Pentru relansarea 
reală efectivă a producției 
agricole naționale și asi
gurarea necesarului de 
produse agro-alimentare 
ieftine pentru populația 
țării, PUNR solicită Guver
nului României să treacă la 
datorie publică toate cre
ditele, dobânzile și pena
litățile aferente acestora, 
contractate de către pro
ducătorii agricoli din 1990 
încoace. Aceasta este sin
gura cale de a eradica foa
metea și sărăcia din 
România în următorii ani 
de zile.

• Președinte, 
prof.univ.dr.

Valeriu TABĂRĂ

mai puternic sentiment de sigu
ranță și satisfacție sau plăcere. 
Substituirea sau transferul afectiv 
al valorii adaptative a suptului asu
pra fumatului are loc la nivelul 
logicii afective subconștiente, da
torită similarităților efective cu ac

Fumatul, © smiradere
3 e n tâ
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tele suptului și, în mod esențial, 
datorită efectelor de relaxare, 
euforie și detașare ale nicotinei și 
compușilor săi. înșelătoare în fond, 
dar identificabile imediat cu amin
tirile protecției, plăcerii și detașării 
de necunoscut (restul realității), 
trăite la sânul matern, aceste 
efecte ale nicotinei sunt investite 
cu valoare adaptativă pozitivă în 
mod reflex dacă pot servi, pe mo
ment, depășirii situațiilor de inse
curitate și disconfort.

agent corner cal 32
agent de asigurare 15
agent marketing 20
agent reclamă publicitară 23 
agent turism 1
arhitect 2
asistent medical generalist 1 
asistent veterinar
barman 11
txutar 5
bucătar 7
carmangier 1
confectioner - asamblor

articole din textile 117
consilier juridic 2
contabil 1

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, 
Clubul Șomerilor Deva, precum și de la unitățile locale din Hunedoara, Călan, Orășție, Brad, 
Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între 
orele 8.00 -12.30

La alimentara complexului comercial SC LECONFEX (de lângă piața centrală din Deva, 
responsabil dna Lucia Popa) se găsește în jiecare zi un bogat sortiment de produse alimentare 

de calitate superioară. In fotografie: dna Maria Bălan servind cumpărătorii

Vrabie a fost lovit de pIop
Pentru că a ignorat aver

tismentele unor lucrători care 
tăiau plopi pe DJ 668 Călan - 
Strei Sângeorgiu, Toader Vra
bie, 42 de ani, din Călan, a pă- 
țit-o. A fost surprins și acci
dentat grav de căderea unui 
copac.

Putem constata că tendința 
nevrotică de răspuns la insecu
ritate prin fumat precede instalarea 
dependenței fiziologice la nicotină 
și a dependenței psihice. Forța ei 
este redutabilă, cea mai puternică 
de fapt, având în vedere că oa

menii se inițiază și experimentează 
pe teren patologic, toate compo
nentele fumului de țigară fiind ne
sănătoase, unele chiar cance
rigene.

Ca și alcoolismul, fumatul este 
o modalitate nevrotică de răspuns 
adaptativ, iar tipul de fumător este 
o personalitate cu tulburări ne
vrotice. Caracterul nevrotic de
finitoriu îl constituie natura com- 
pulsivă a trebuinței de a fuma, ca
racter pe care dependența fizio

croitor 36
cusâtor p«se din plete

șt înlocuitori 6
drujbisl 2
electronist 2
femeie de serviciu 
Inginer construcții civile,

industriale ți agricole 2 
inginer mecanic 2
inginer tehnică de caicul 2 
inginer textile, pielărie 4
inspector de specialitate 

inginer zootehnist 3
lăcătuș mecanic 5
maistru In industria

textilă-pielărie 6

Trei din patru
Peste noapte, din cele patru 

roți ale autoturismului lui Nicolae 
Dorobanțu, din Lupeni, a mai rămas 
numai una. Minunea au descifrat-o 
polițiștii din localitate. Cele trei roți 
au fost furate de Stan Dodo, 25 de 
ani, fără ocupație, cunoscut cu 
antecedente penale.

logică și psihologică nu fac decât 
să-l reliefeze mai pregnant. Astfel, 
fumatul se declanșează impulsiv- 
absurd și are o derulare im
perativă. Fumătorul trage din țigară 
orbește pentru a-și atinge scopul: 
restabilirea echilibrului nervos și 
psihic imediat și indiferent de con
secințele nefaste. La fel se în
tâmplă cu cei care vor să se lase 
de fumat, ei resimțind imperios ne
voia de a reaprinde țigara și, de 
cele mai multe ori, cedează. Aban
donul sinucigaș se derulează ca 
un instinct, puțin importă că își 
ruinează sănătatea fizică și psi
hică, că se afundă în mocirla per
versiunii, de la pervertirea instinc
telor vitale și a emoțiilor firești, 
până la alterarea simțului moral. Nu 
contează că îi transformă și pe cei 
din anturaj în fumători pasivi, nici 
că sunt modele exemplare pentru 
inițierea altor fumători activi care, 
mai probabil, sunt partenerii de 
viață sau copiii lor.

mecanic auto 2
medic veterinar 2
modelor 2
muncitor necalificat 17
ospătar (chelner) 25
paznic 2
șofer de autoturisme

și camionete 2
tehnician veterinar 1
tâmplar universal 7
tinichigiu carosier 1
vânzător 8
vânzător de ziare 3

tot. loc. de muncă vacante 381

Tâlhar la 16 ani
Polițiștii din Hunedoara au 

reținut și identificat tâlharul care, 
aflându-se în incinta SC “Gemo- 
comprest" SRL din localitate, a 
amenințat vânzătoarea, a sus
tras o anumită cantitate de țigări 
și a dispărut. Este vorba de 
C.T.F., de 16 ani, din municipiu.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

Complementar efectelor dro
gului, pe aceeași direcție de evi
tare, de fugă de realitate se în
scrie și mascarea (refugiul) sub 
paravanul ritualului gestic 
robotizat de fumător. Dincolo de 
aparenta detașare, de siguranța. 
și superioritatea afișată, ușor de 
simulat în această stare, rămân 
’In exercițiu" (reale) un echilibru 
afectiv precar și mutilat, o 
capacitate de concentrare 
(atenție) fluctuantă, o voință 
cvasiparalizată, o memorie 
tulburată de lapsusuri și, spre 
final, de scleroză.

Din păcate, fumatul nu re
prezintă numai traversarea unor 
dificultăți inițiale și prezente cu 
ajutorul unui surogat narcotic și 
al unei măști ("scut1, "pavăză"). 
Ca orice comportament nevrotic, 
acesta blochează dezvoltarea 
și manifestarea tendințelor și 
comportamentelor care conferă 
persoanei o securitate reală și 
pe termen lung: promovarea 
sănătății proprii, exercitarea 
încrederii în sine și asumarea 
normală a responsabilității.

Psiholog, 
Cri șan IO AN

„ ____ Ziar editat de
CASssÂȘI
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