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Când spunem Deva, 
înainte de toate ne regăsim 
gândul cutreierând fuioare de 
cărări până tocmai în fața porții 
celei mari a unei grădiște- 
palat, aninată pe cușma de 
piatră a măgurii ce rupe ilicul 
de frunze al codrilor. Și poate 
că, la modul figurat, ar fi un 
pleonasm să așezăm în rostire 
umăr lângă umăr cuvintele: 
Deva și Cetate, într-atât se 
îngemănează rădăcinile celor 
două toponimice.

Amplasată pe mima de 
andezit a craterului unui 
vulcan stins, în creștetul

Deva
s

vârstele
cetătii

cu plete 
de foc

acestui avanpost dinspre 
miazănoapte al ținutului 
Pădurenilor, la 371 m peste 
nivelul Mării Baltice și la 184 
m deasupra orașului, în locul 
unde altădată șopâria de argint 
a Canalului Cemei se strecura 
la subțioara de ape a 
Mureșului, fortificația s-a 
dovedit a fi în timp, sub aspect 
imagistic, constanta și efigia 
acestui colț de țară.

Răsărit aici încă din 
vremea când munții își izbeau 
frunțile de cremene aidoma, 
unor cerbi uriași, destrămând 
în râuri de lavă poezia telurică 
a Pământului, ,,Urieșul de 
Piatră” ce domină silueta 
urbană a Devei a fost strajă 
credincioasă - veghetorul 
risipirii veacurilor fără de 
număr peste locuri și oameni, 
martorul mut și statornic al 
tuturor întâmplărilor care nu de 
puține ori au schimbat cursul 
destinelor și au adus la ceas 
de răspântie istoria.

Anul acesta, la numai două 
zile după eclipsă - când 
Feciorul de lumină al soarelui 
se va fi întâlnit pe cer cu 
mândra Lună în miezul idilei 
unei iubiri etern interzise, vom 
număra 150 de ani de la topirea 
în neființa ruinei, a cununii de 
metereze de pe pintenul 
stâncos al Devei. Acum un 
veac și jumătate, în dimineața 
acelei zile a fatalității, pe 13 
august 1849, la ora 9.00, o 
uriașă explozie a cutremurat 
din temelii munții și câmpia: 
depozitul cu praf de pușcă 
sărise în aer, surpând pentru 
totdeauna fortul inexpugnabil 
care timp de sute de ani fusese 
,,cheia" porții Mureșului. Și 
iată cum, după zeci de milenii, 
din nou erup colonade 
incandescente din conul 
vulcanic, scăpărând în pleata 
de foc a cetății amintirea 
acelor ere telurice când s-a 
frământat aluatul pământului 
din coasta de cleștar a 
Universului.
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Drumarii țării au “claxonat” pe străzile 
Devei pentru dreptul de a munci

Pe fondul crizei generale 
a economiei românești s-a 
înrăutățit și situația celor care 
muncesc în Direcțiile 
județene de Drumuri - Regii 
Autonome și în societățile 
comerciale subordonate 
Consiliilor județene. Vocile 
lor, mai joase ori mai ridicate, 
n-au fost auzite de 
guvernanți sau au fost 
ignorate. O serie de măsuri 
aberante precum trecerea 
dumurilor comunale din sub- 
ordinea Consiliilor județene 
în cea a primăriilor (multe 
falimentare - n.n.), neasigu- 
rarea fondurilor necesare 
pentru activitatea de 
menținere, reabilitare și

modernizare a drumurilor 
județene și comunale și 
intensificarea disponibili
zărilor de personal din 
domeniu l-au scos pe 
salariații de aici în stradă.

Așa cum a programat în 
urmă cu numai o săptămână, 
Federația Națională a 
Sindicatelor “Drumuri Jude
țene", al cărei președinte 
este reprezentantul dru
marilor din județul 
Hunedoara, Marius Vintilă, a 
organizat ieri, la Deva, un 
miting de protest și un 
marș, în Ideea susținerii 
dreptului la muncă și la o 
existență decentă. La ora 10, 
peste 1000 de reprezentanți

ai drumarilor din 36 de 
județe ale țării s-au adunat 
la sediul Federației, din 
Deva, blocând strada 
Dragoș Vodă și un segment 
al Bulevardului Decebal, 
expunându-și nemulțu
mirile pentru dezinteresul 
și desconsiderarea dreptu
rilor lor legitime de către 
reprezentanții Guvernului 
Radu Vaslle.

După intonarea “Mar
șului drumarilor”, compus 
de liderul lor național, 
Marius Vintilă, acesta II s-a

Fără îndoială, talentul 
elevilor precum și modul în 
care sunt îndrumați și 
pregătiți sunt puse în 
evidență cu precădere de 
rezultatele pe care aceștia le 
obțin în întreceri. Iar dacă 
acestea sunt de nivel 
județean, meritele sunt cu 
atât mai mari. Pornind de aici, 
rezultatele obținute în 
întrecerile înscrise în

rClubul elevilor 
Hunedoara
Rezultate

COTIDIAN INDEPENDENT

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

APARE LA DEVA

LIBERHunedoara

OPRIȚI AVALANȘA, A
Bonom și surâzând 

pe sub mustăti, 
premierul Radu Vasile, 

urmând exemplul prede
cesorilor, a făcut o mie și 
una de promisiuni de cum 
a urcat treptele Palatului 
Victoria și s-a afundat în 
scaunul de prim ministru. 
A dat asigurări că va 
redresa Hoațe domeniile 
economițti-sociale, că va fi 
ceva mat bine în țară. Nu 
s-a hazhrdat cum că va 
curge lapte și miere (știa 
că șeptelul e la pământ, 
iar apicultura în aer), dar 
spera să facă ceva mai 
mult decât cei de 
dinaintea sa. A cerut 
înțelegere și răbdare. Și 
lumea a avut. Insă...

Necunoaștere a reali
tății din țară? Optimism 
exagerat? Supralicitarea 
propriilor posibilități?

r
Naivitate, neputință, 
fanfaronism? Vorbe de 
clacă pentru gloata 
deznădăjduită? Poate din 
toate căte ceva. Dar să 
privim puțin cifrele 
statistice de ultimă oră. Ce 
spun ele? 
Spun că în 
primul 
trimestru 
din
an,

DLOR GUVERNANȚI!

acest 
Pro

dusul Intern Brut (PIB-ul 
nostru, atât de lăudat) a 
fost în descreștere cu 4,6 
la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut; că 
producția industrială a 
înregistrat scăderi, iar 
bună parte din materiile 

• prime și produsele finite 
realizate s-au acumulat în 
stocuri; că exporturile au 
fost mai mici și importurile 
mai mari; că vânzările de

excepție
«A.in

concursuri
județene

(Continuare în pag. 2)
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Pentru a da posibilitatea cât mai multor persoane 
fizice să cumpere noile produse bancare

I banca internahonală a religiilor I
prelungește emisiunile pentru

CERTIFICATUL DE VACANTĂf
cu o dobândă fixă de 75% pe an și scadență la 75 de zile
DEPOZITUL PE TERMEN DE 2 LUNI
cu o dobândă fixă de 78% pe an
DEPOZITUL PE TERMEN DE 4 LUNI
cu o dobândă fixă de 80% pe an

B-dul Decebal, bl. 8
Tel. 234231/234232 

Program de lucru cu clienții - pentru toate operațiunile de 
încasări și plăți - luni-vineri: 8-18 

sâmbătă: 8-12
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mărfuri către populație, ca 
și serviciile prestate 
acesteia s-au situat sub 
cifrele consemnate în 
1998.

Statistica mai arată că 
inflația a crescut cu 24,5 

___ la sută față 
l de sfârșitul 
ttSd anului

trecut, 
puterea de 
cumpărare a 

populației s-a prăbușit cu 
14 procente în primele 
cinci luni ale anului în 
curs. Știe toată lumea că 
preturile nu mai au limite.

bupă cum spun 
specialiștii și după cum 
constată' oricine 
populația, dar și agenții 
economici -, sunt cele mai 
mari neîmpliniri, cele mai 
grave minusuri din toată 
perioada postdecembristă.

iar

Gângăvelile preșe
dintelui Emil Constan- 
tinescu suspinate pe la 
întruniri internaționale f 
și scuzele șoptite din 
vârful limbii de 
premierul Radu Vasile, 
îndemnul său permanent 
la răbdare și tutun, 
"accizat” perpetuu, cu 
trimitere la moștenirea 
grea..., altminteri 
adevărată, nu au darul 
să estompeze nemulțu
mirea și deruta generală 
în care se află țara, să-i 
oprească alunecarea 
neîntreruptă spre haos și 
deziluzie, în loc să o țină 
măcar acolo unde i-au 
prescris guvernanții - la 
creștere zero .

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

calendarul activităților 
extrașcolare ale Ministerului 
Educației Naționale de către 
Clubul Copiilor din Hunedoara 
sunt cu totul remarcabile. 
După cum ne spunea dl loan 
Vlad, directorul instituției, 
elevii care activează aici au 
obținut în concursurile 
aferente anului școlar 1998/ 
99 10 locuri I, 10 locuri II, 6 
locuri III, 4 mențiuni și premii 
speciale. în total 30 de premii.

Menționăm în acest sens 
Cercul de karting (maistru in
structor Aurel Braharujcare 
a obținut locul I, urmare și a 
locului I obținut de Ștefan 
Adrian și Vlad A.

Locuri I au mai obținut 
cercul de informatică 
(profesor Rodica Tomodan), 
precum și eleva Anca Lupei; 
cercul subredacție (profesor 
loan Vlad), precum și elevele 
Adriana Obada - comunicări 
științifice, Lorena Enescu - la 
“Zilele sărbătorilor de 
primăvară" -, cenaclul literar 
- “Tinere condeie"; taraful (in
structor Zselnyan Tiberiu 
Dionisie); soliștii vocali 
Claudiu Lupulescu, Alisa 
Toma, solistul instrumentist 
Dorel Șulea; cercul de alpi
nism - escaladă (antrenor 
Costin Gudea), eleva Karin 
Bone ș.a.

Pentru rezultatele 
obținute, elevii și profesorii lor 
instructori și antrenorii merită 
toate felicitările!

Minei BODE A
JX

Politia româna moderna
9

La cumpăna zilelor anului, 
când razele soarelui se 
primenesc în sâmburele luminii, 
îmbrăcând reflexele nobile ale 
aurului, sărbătorim cu emoție și 
satisfacție, la 8 iulie, “Ziua Poliției 
Române".

Aniversăm șapte decenii de 
la așezarea pe baze moderne a 
acestei componente stabile a 
societății românești, 70 de ani de 
când a fost adoptată Legea 
pentru organizarea poliției 
generale a statului.

Aflată fără întrerupere pe 
tărâmul luptei dintre bine și rău, 
în acest conflict fără armistițiu, 
Poliția-este angajată zi și noapte 
într-o competiție severă cu un 
singur câștigător - starea de 
legalitate, fiind cea care a instituit 
“bariera activă' la zona de 
contact dintre lege și fărădelege, 
un viabil avanpost în 
confruntarea directă cu 
infraeționalitatea. Suntem 
conștienți că normalitatea 
cotidiană este realizată prin 
efortul concertat între diversele 
segmente ale statului de drept, 
însă prin excelență el, polițistul,

acel anonim soldat al păcii 
sociale, este combatantul 
neobosit din prima linie, în slujba 
țării, a comunitățiii. Grație trudei 
fără preget a acestor păzitori ai 
legii, o societate își poate urma 
destinele în spiritul respectului

■

70 de ani 
de viață

valorilor constituționale, apărării 
drepturilor și libertăților 
cetățenești, al patrimoniului 
public și privat.

într-o lume în care fenomenul 
infracțional cunoaște o 
diversificare complexă a formelor 
de manifestare, pentru 
organizarea efortului general de 
descoperire și contracarare a 
acestora, se cere ca polițiștii să 
dovedească mult profesionalism, 
dinamism și flexibilitate în 
strategiile de prevenire și 
combatere a criminalității.

Poliția Română se află într-un 
profund proces de reformă,

fundamentat pe principii 
moderne ce vizează relația de 
parteneriat între instituție și 
comunitate, iar pe plan extern 
interoperabilitatea și compa
tibilitatea cu structurile 
europene și cele internaționale 
ale poliției.

Sunt de apreciat, în acest 
context, rezultatele notabile 
ale polițiștilor din județul 
Hunedoara, care în condițiile 
dificile și complexe ale tranziției 
au reușit să stăpânească și să 
limiteze efectele criminalității. 
Astfel, în semestrul recent 
încheiat, am identificat și 
deferit justiției 2887 infractori 
care au comis 4953 fapte 
penale, prin care s-a creat un 
prejudiciu patrimoniului național 
și privat de peste 19,4 miliarde 
lei. Drumul datoriei este

Colonel Petru 
COȚOLAN, 

adjunct al șefului 
Inspectoratului de Poliție 

al județului Hunedoara

(Continuare în pag. 2)
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Este dezarmant să 
vedem cum băncile cad una 
după alta, cum SRL-uri cu 
ceva ștaif își închid porțile, 
cum se înalță sedii 
luxoase, iar tot mai multi 
bătrâni scotocesc prin 
containerele de gunoi după 
reziduuri alimentare. Este 
scandalos să citim cum 
Guvernul se ocupă de viața 
de după pensionare a 
șefilor statului, iar 
senatorii și deputății nu se 
înțeleg cât să coste un tuns 
și o vopsire a cheliei la

Polițistul - omul care
*

aparține tuturor
în fiecare an la 8 iulie se 

sărbătorește ziua Poliției 
Române, dată la care a fost 
votată Legea de organizare pe 
principii moderne a acestei 
instituții de apărare și menținere 
a ordinii de stat. Asigurarea 
ordinii și liniștii publice în orice 
stat este posibilă numai într-un 
context de siguranță socială, a 
tuturor cetățenilor. Unde aceste 
condiții de bază lipsesc, 
progresul societății este grav 
afectat.

Polițistul este omul care 
aparține tuturor, omul care 
îndeplinește un mandat social și 
căruia i se pretinde un anume 
fel de acțiune, pe care nu le 
așteptăm de la oricine. De aici și 
varietatea inerentă a unor critici 
contradictorii și nu de puține ori 
răutăcioase, ireconciliabile la 
adresa acestora.

Polițistul poate fi văzut 
stând ceasuri de-a rândul, 
indiferent de vreme, făcând 
mereu apel la sentimentul de 
respectare a ordinii și legalității.

Poliția a fost și este mereu 
la datorie, pentru apărarea 
ordinii și siguranței cetățenilor, a 
bunurilor publice și private, 
împotriva tuturor forțelor răului 
social. Zi și noapte o vedem și o 
simțim, acționând pentru 
îndeplinirea corectă, promptă.

Politia română modernă
r

(Urmare din pag. 1)

presărat de nenumărate sacrificii 
însă avem certitudinea că vom 
învinge, lăsând secunda de 
pace și clipa de iubire să 
viețuiască perpetuu. Călăuziți de 
adevăratele valori morale: curaj, 
dăruire, demnitate și solidaritate, 
efectivele Poliției județului 
Hunedoara sunt pregătite pentru 
a interveni prompt, efifcient,

Joi 8 iulie

TVR 1
9.30 Matineu de vacantă 11.00 

TVR Cluj-Napoca 12.05 TVR lași 
13.00 TVR Timișoara 14.10 
Santa Barbara (r) 15.00 Lumea 
bărbaților (r) 17.30 O familie 
ciudată (s, ep. 10) 18.10 Voie 
bună la TVR... 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

TVR 2
9.00 Alfa și Omega (r) 9.40

Cultura în lume (r) 12.00 Medicina 
pentru toți (r) 12.30 Cronica 
Amazoniei (do) 13.15 Rebelul 
(s,e p. 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)

< __________________  

frizeriile Parlamentului 
sau unde să pescuiască 
și ce să mai vâneze aleșii 
națiunii în timp ce 
națiunea navighează în 
derivă spre nicăieri și 
niciunde.

Veniți-vă în fire, dlor 
guvernanți! Stopați
orănduiala cea crudă și 
nedreaptă (vorba
poetului}! Opriți avalanșa 
țării spre dezastru! Și 
așa mâine veți coborî de 
pe soclu. Măcar dați 
oamenilor o speranță!...

competentă. Dar și cu 
sentimentul responsabilității, al 
misiunii ce i-a fost încredințată.

Valorificând bogatele 
tradiții ale înaintașilor Poliției 
Române, repusă în drepturi în 
zilele de după revoluția din 
decembrie 1989, poliția este 
astăzi o instituție de prestigiu, 
principala forță de asigurare a 
ordinii și liniștii publice, de 
apărare a ordinii
constituționale.

Acum la ceasul aniversării, 
veterani de război din 
Ministerul de Interne - Filiala 
județului Hunedoara, încearcă 
sentimentul de justificată 
mândrie camaraderească 
pentru Polițiștii din IPJ 
Hunedoara, apreciază cu- 
profund respect Eroii armei și 
urează tuturor polițiștilor și 
familiilor multă sănătate, fericire 
și puterea de a birui mereu 
greutățile vieții.

La mulți ani!
Gr!, de brigadă (r) 

Vasile NEMEȘ 
Președinte de onoare a 

FVRM/Hd. 
Colonel (r) 

Gheorghe LUNGU 
Președintele Filialei 

FVRMiHd.

responsabil și ferm în spiritul și 
litera legii, față de orice 
manifestare contrară ordinii de 
drept.

De “Ziua Poliției Române" 
avem bucuria de a adresa 
întregului personal felicitări și 
mulțumiri pentru activitatea 
desfășurată și să le urăm lor și 
familiilor multă sănătate, succese 
în muncă și cât mai multe 
împliniri.

18.00 Ce sunt vulcanii (do) 19.00 
Față în față cu autorul (r) 20.00 
Căsuța din prerie (s, ep. 63)21.45 
Cinematograful de artă: Anul 
Juliette (co. Franța 1994) 23.15 
Lumea sportului

ANTENA I
7.00 Știri 8.00 Desene animate

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 13.15 Nash 
Bridges (s) 14.00 Esmeralda (s, 
ep. 69) 15.00 Ape liniștite (s, ep. 
74) 16.00 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)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 

adresat celor prezenți, 
consemnând câteva din 
problemele grave cu care se 
confruntă drumaril țării, Iar 
vicepreședintele federației, 
dna Florentina Buturoagă, le- 
a adus la cunoștință 
rezultatele lamentabile în 
urma discuțiilor din 6 iulie a.c, 
de la Guvernul României, care 
nu le-a dat nici o speranță. 
Asistența a punctat discursul 
liderului cu lozinci de genul: 
“Vrem să muncim, nu să 
cerșim”, “Bani pentru 
drumuri”, "Dreptate”, “Unde 
sunt banii?”, “Hoții”, 
“Unitate”, “Grevă”, “Bă- 
sescu în șomaj”.

(Urmare din pag. 1)

De aceea ne va fi îngăduit ca acum, la sfârșit 
de mileniu, prin demersul nostru publicistic să 
propunem cititorului incursiunea în biografia mai 
puțin cunoscută a citadelei cu nume de fecioară 
- Deva.

Drumul nostru pornește din vremurile 
străvechi, în „vârsta de auri a omenirii, undeva 
pe pragul de poveste și stea din făurăria zeilor. 
Pentru că dincolo de memoria hrisoavelor, 
cuvântul nescris a răsădit amintirea unor timpuri 
apuse încriptată în sâmbure de mit.

Grație trudei neobosite a unui condei 
împătimit de istorie, in contribuțiile monografice 
ale domnului Victor Șuiaga regăsim întrupate în 
aura basmului patru dintre legendele privitoare 
la zidirea cetății Devei, pe care le vom evoca 
succint în cele ce urmează.

„Demult, tare demult, aceste ținuturi erau 
stăpânite de trei fete de urieși, surori dulci una 
cu alta, mândre și năzdrăvane cum nu s-a mai 
pomenit sub soare. Intr-o bună zi se hotărâră 
ele să plăsmuiască fiecare câte o zidire prin 
care să minuneze cerul și pământul. Cu ajutorul 
lui Dumnezeu mezina a clădit pe un vârf de 
muncel cetatea Devei și sora mijlocie a săpat 
scăldătoarea cu ape termale din stânca de la 
Călan.

Numai cea mare, semețindu-se că « ori îi 
va ajuta Dumnezeu ori ba », a grăit că până 
seara va ridica o cetate care să le întreacă pe 
toate, zidind grădiștea de la Uroi.

Dar ce folos că, odată cu revărsarea aripei 
de întuneric a nopții, un vifor năpraznic a nimicit 
din temelii falnica cetate a Uroiului, îngropând 
sub ruinele sale pe trufașa stăpână ce luase în 
deșert numele Atotțiitorului. Iar celelalte două 
clădiri, deși în ruină, au dăinuit până în ziua de 
astăzi."

O altă legendă spune că trei zâne cu părul 
de aur au ridicat trei palate pe creștete de munte

Deva - vârstele cetătii
I

cu plete de foc
la Deva, Uroi și deasupra brâului de ape a 
Râușorului la Colț. Surorile trăiau în bună 
înțelegere, iar cetățile lor erau legate prin punți 
de aur. Dar cu timpul zâna din cetatea Colț se 
dușmăni cu surorile sale, iar cea de la Uroi, 
fiind mai răzbunătoare, se gândi să distrugă din 
temelii zidirea zânei pizmașe. Astfel aruncă o 
mistrie uriașă înspre palatul de piatră al rivalei 
sale, numai că în mânia ei a nimerit muntele din 
apropiere, tăindu-i-se vârful. De atunci acest 
munte se numește Retezatul.

A treia ne povestește despre gnomi, niște 
pitici harnici și năzdrăvani, care locuiau pe 
aceste plaiuri. Se spune că cetatea Devei este 
opera lor și o dată la șapte ani o vizitau să vadă 
dacă mai există. Pe când erau plecați un balaur 
cu șapte capete s-a furișat în cetate și după o 
luptă strașnică cu lorgu'Iorgovan, un Hercule 
autohton, fiara s-a refugiat într-o peșteră de la 
Clisura Dunării; unde eroul nostru l-a ajuns și I- 
a ucis. Din sângele balaurului s-au născut 
muștele columbace.

Ultimul dintre mituri ne înfățișează ca făuritor 
al meterezelor de la Deva pe Meșterul Manole 
(în altă versiune Clement zidarul), care împreună 
cu cei doisprezece ortaci ai săi au pus legământ 
că au să zidească cetatea pentru o jumătate de 
merță de aur și alta de argint. Numai că munca 
lor de peste zi se surpa noaptea. în disperarea 
lor ei s-au jurat să ardă soția aceluia care va 
sosi prima cu merinde după răsăritul soarelui, 
iar cenușa să fie amestecată în plămada cu 
care se legau zidurile. Năpasta a căzut pe 
nevasta meșterului, care a fost jertfită pentru a 
se putea ridica cetatea. Și se mai spune că 
„Deva” s-ar tâlcui fecioară.

Memento la un trecut îmbălsămat în legendă, 
în continuare vom urmări destinul unui 
„castellum” durat în cămașa pietrei de eroi din 
poveste, care mai târziu își va fi găsit risipirea 
în nestăvilita furie omenească.

neliniștit (r) 10.45 Regii 
Mamboului (r) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.15 Mult zgomot 
pentru nimic (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. 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 Mil
lennium (s, ep. 5)

ACASĂ
7.00 - 12.45 Filme și seriale 

(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 (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.15 Minciuna (s) 
22.00 Milady (s) 23.00 Perry

Drumarii țârii.
Și alțl lideri sindicali ai 

drumarilor - de la Arad, Galați, 
Argeș, Covasna, Timișoara, 
Giurgiu, Botoșani, Brăila, 
Vrancea, Maramureș - și-au 
exprimat stările de spirit 
tensionate față de situația tot 
mai critică din domeniul 
drumurilor județene și 
comunale, cu apostrofări la 
adresa guvernanților și 
politicienilor momentului, 
acuzându-i pentru incapaci
tate profesională și corupție, 
pentru aruncarea țării în 
nesiguranță și deznădejde.

Apoi, calm și organizat, cu 
pancarte și lozinci, protejați

Mason: Cazul criminalului 
război (f. p. SUA 1990)

de

PRIMA TV
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 Apel de urgență 22.10 
Știri

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

de organele de ordine, el au 
plecat în marș, pe jos, în 
uniformele lor portocalii, 
scandând lozinci anti
guvernamentale, pe
străzile principale ale 
municipiului. Coloana s-a 
întors la sediul Prefecturii, 
unde Marius Vintilă a depus 
la conducerea instituției 
nota cu cele șase 
revendicări, înaintată în 1997 
și Guvernului Victor Ciorbea 
și acum Cabinetului Radu 
Vasile. în același timp, la ora 
12, reprezentanții sindica
liștilor din celelalte județe 
ale țării au prezentat 
Prefecturilor respectiva 
notă de revendicări.

Dacă guvernanții nu vor 
lua în seamă doleanțele le
gitime ale acestei categorii 
profesionale, țara va avea 
drumuri mai puține și mal 
proaste, mai scurte spre 
țelurile noastre europene 
și mai mulți șomeri.

Participanțll la mani
festare le-au dat guver
nanților răgaz de două 
săptămâni pentru a medita 
la doleanțele lor șl a le 
rezolva problemele; în caz 
contrar, va fi declanșată 
greva generală.

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)

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 
Jn programele posturilor TV.

Joi, 8 iulie

O BERBEC
în ultima perioadă ați luat 

câteva decizii care nu s-au 
arătat a fi cele mai bune; nu 
mai adăugați încă una la ele. 
Cel mai bine ar fi să nu vă 
ocupați de probleme 
financiare.

3 TAUR
începeți să deveniți prea 

sociabili. Nu e cazul să 
lingușiți chiar pe toată lumea. 
Alegeți doar pe cei care 
merită umila dv. atentie și veți 
avea de câștigat.

GEMENI
Trebuie să discutați cu 

șeful și cu colegii despre 
planurile dv. de viitor. Puțină 
sinceritate face bine tuturor 
și, veți vedea, în curând veți 
fi într-o formă ma. bună.

O RAC
Ar fi bine dacă ați încerca 

să-vă rezolvați problemele 
împreună cu partenerul. 
Acum ar trebui să canalizați 
mai multă energie pentru 
activitățile de zi cu zi.

O LEU
Vă distrați foarte bine în 

aceste zile și cuceriți pe 
toată lumea cu stilul dv. 
irezistibil. Urmează o 
perioadă favorabilă pentru 
întemeierea unor noi relații și 
a unor planuri de viitor.

O FECIOARĂ
Gândurile dv. sumbre sunt 

total nefondate. La locul de 
muncă veți primi niște vizite 
neașteptate, care vă 
deranjează.

O BALANȚĂ»
Până vă gândiți dacă 

merită să aveți o relație mai 
strânsă cu partenerul, el (ea) 
a și hotărât, lucru pe care ar 
fi bine să-l acceptați.

2 SCORPION
Fiecare vis poate deveni 

realitate, așa cum și dv. în 
dragoste veți avea foarte 
mare noroc cu noua relație. 
Seara va fi specială. 
Profitați...

O SĂGETĂTOR
Aveți teren liber în 

realizarea ideilor dv., cât și în 
dragoste. La sfârșitul 
săptămânii se prefigurează 
o atmosferă de petrecere, 
un chef.

O CAPRICORN
Acum vă distrați de 

minune și aveți șanse mari 
să vi se împlinească o 
dorință mai veche. Puteți să 
încercați realizarea ideilor 
profesionale, situația fiind 
extrem de favorabilă.

O VĂRSĂTOR
Tumultul vieții amoroase s- 

a mai liniștit, lăsând loc 
armoniei. Respectați și 
prelungiți această “liniște”! 
Moment norocos: zori de zi.

O PEȘTI
Semnele sunt favorabile 

îndeplinirii planurilor legate 
de călătorii, studii, atingerea 
unor obiective materiale și de 
afaceri. Iar viața amoroasă e 
pur și simplu fantastică.

iieBcseep
s__________________________/



8 IULIE 1999 Cuvântul liber | — -

r
Dificultățile economico-financiare prin care trec 

primăriile alături de alte instituții nu mai repre
zintă un secret. Dacă în urmă cu câțiva ani autoritățile 

locale încercau pe undeva să prezinte realitatea în 
termeni mai dulci, cu gândul să nu-i supere pe cei mai 
de sus, realitatea îi face acum pe edili să fie mai 
tranșanți, să recunoască și greșelile pe care confrații 
lor de partid le fac cu sau fără voie.

ORĂȘTIE
dificultățile tranziției

Revenind însă la marile dureri pe care le trăiește 
municipiul Orăștie, realitatea ne obligă să aducem în 
discuție doar câteva lucruri care fac dificilă viața celor 
care conduc azi municipiul sau a celor care au ajuns în 
pragul disperării. Deși prin dimensiunea sa teoretică 
bugetul local însumează pentru anul 1999 suma de 
19,974 miliarde, după primele 6 luni - deci la jumă
tatea anului - s-au încasat doar 5,81 miliarde de lei, 
fapt ce creează din start mari dificultăți în soluționarea 
principalelor probleme de natură edilitar gospodă
rească, fără a mai aminti cele din domeniul social sau 
cultural. Principala cauză a nerealizării sumelor din 
bugetul local propus pentru semestrul I al acestui an o 
reprezintă situația economică a unităților din municipiu 
care abia se târăsc de la o zi la alta, numărul foarte 
mare de șomeri care se îngroașă cu fiecare săptă
mână, precum și sărăcirea excesivă a celei mai mari 
părți a populației. în situații limită se regăsesc și 
persoanele care sunt îndreptățite să primească aju
toare sociale - aproximativ 433 de suflete -, care nu au 
mai primit banii din luna martie a.c.

Șansele unei vieți mai bune par să fie mult prea 
îndepărtate, întrucât unitățile reprezentative din zonă 
își reduc activitatea, cu toate făgăduințele unor lideri 
marcanți ce au promis în campania electorală sprijin 
pentru unitățile din zonă, lată însă că la doi ani și 
jumătate toate aceste vorbe s-au dovedit a fi deșarte. 
Din respect pentru cuvântul scris ne abținem să repro
ducem aprecierile unor localnici față de acei politicieni 
care nu au făcut altceva decât să-i mintă frumos pe 
oamenii Orăștiei. Ba mai mult, îi sfidează pe cei care i- 
au votat, uitând de fapt că din când în când ar fi drept 
să-și mai aplece urechea la durerile celor care i-au 
făcut “oameni”.

— 
Invitație la RivieraV

Pentru locuitorii munici
piului Orăștie, fiecare sfârșit 
de săptămână oferă un mo
ment aparte în petrecerea 
week-endului. La Complexul 
"Riviera” au loc sâmbăta și 
duminica serbări inedite ce 
reunesc un număr mare de 
tineri. în cadrul serbărilor 
“Rivierei" -, denumire sub ca
re se desfășoară aceste 
manifestări, s-a desfășurat 
recent ediția a IV-a a “Pești
șorului de aur" în care cei 
prezenți s-au delectat cu 
specialități numai din pește -' 
pești la grătar, la saramură, la 
tavă sau cuptor, pește umplut 
cu legume și zarzavaturi, iar 

——■ - -----------

Pagină realizată de 
Estera SiNA, Corne! POENAR

cei mici au primit gratuit un 
peștișor.

O altă acțiune de mare tre
cere pentru cei mici și nu nu
mai este și spectacolul "Pă
sările”, unde personajul din 
povestea cu același nume dă 
culoare și emoție prin prezența 
sa în mijlocul spectatorilor.

Potrivit gândurilor patro
nului Complexului “Riviera”, dl 
Remus Dara, la fiecare sfârșit 
de săptămână tineretului din 
Orăștie îi vor fi oferite momente 
cultural artistice de ținută, în 
care buna dispoziție să fie la 
ea acasă, iar surprizele făcute 
din partea organizatorilor vor fi 
dintre cele mai interesante.

z ■

Fârâ loc de munca
Decăderea industrială 

după 1994 a condus la 
disponibilizarea an de an 
a mii de oameni. Șansa 
unui loc de muncă în Orăș
tie rămâne pentru cei mai 
mUlți șomeri un vis spul
berat. în prezent, înscriși la 
oficiul de specialitate sunt 
4575 de persoane din ca
re 1688 au depășit perioa
da legală în care se poate 
beneficia de un sprijin fi
nanciar din partea statului.

— ----------------------------------------------------------—---------------- ------- ,

Ațiilaare sociale
Rămânând în sfera 

marilor tragedii ce rezultă 
din pierderea locurilor de 
muncă, sute de oameni 
au ajuns să trăiască din 
mila cuiva. Tot un fel de 
milă se poate numi și aju
torul social întrucât o 
parte însemnată din cei 
433 de beneficiari ai aju
torului social din Orăștie 
sunt abonați la aceste 
sume încă de la apariția 
legii ce conferă dreptul de 
ajutor social. Plata ajutoa
relor sociale a creat di
verse discuții în rândul 
\:_____________

r

• Pe strada Pricazului, în 
zona blocurilor, s-a deschis 
o brutărie ce aparține Coo
perativei de Consum. "Se lu
crează aici pe două schim
buri - preciza președintele 
cooperativei, dl ing. loan Ro
moșan. Avem șase angajați, 
toți veniți din șomaj, inclusiv 
șefa unității, inginera Claudia 
Roșu.” Brutăria asigură pâi
ne pentru magazinele coo
perației din orașul Orăștie și 
din comunele Turdaș și 

k Mărtinești

Activitate bogată a pompierilor la Orăștie
Inspecția de prevenire a 

incendiilor din cadrul Grupului 
de Pompieri "lancu de Hune
doara" a realizat în perioada 
21-24 iunie a.c. mai multe ac
țiuni de îndrumare și control 
PSI în municipiul Orăștie. în 
toată această perioadă a exis
tat o foarte bună colaborare 
cu Primăria municipiului, în spe
cial cu dl primar losif Blaga, care 
a pus la dispoziție toate datele 
și documentele necesare exe
cutării controlului.

S-a acordat o atenție 
deosebită modului în care se< ______  

Judecând lucrurile doar 
după datele oficiale exis
tente la oficiul de șomaj, 
rata șomajului la nivel de 
municipiu se ridică la 29 
la sută, procent în spatele 
căruia se ascund mari 
drame. Neoficial rata 
șomajului depășește cu 5- 
6 procente cea din statistici, 
fapt ce explică starea de 
disperare în care au ajuns 
mii de familii prin pierderea 
locurilor de muncă.

contribuabililor care spun 
că nu este normal ca un 
om să nu fie interesat de 
propria soartă, ci doar de 
acei bani care se primesc 
de la Primărie. Deși s-a 
încercat o compensare a 
acestor bani cu prestații în 
zilele de muncă în folosul 
comunității, cadrul legi
slativ obstrucționează o 
asemenea alternativă, 
promovând în continuare 
“interesul” pentru nemuncă 
și o viață parazitară în care 
unii plătesc, iar alții pri
mesc bani de gratis.

*

• Recent, în spațiul fostului 
magazin "Palia”, la parter, s-a 
deschis un atelier de marochi- 
nărie, prin închirierea spațiului 
unei firme italiene (patron Bortolo 
Dalia Via). Lucrează aici 30 de 
salariați, majoritatea femei, 22 
fiind din rândul șomerilor. Se lu
crează cu beneficiari din Italia, 
pe bază de contracte. Fiecare 
angajat primește, zilnic, o cafea, 
un suc și o pâine.

Am mai aflat că unii orăș- 
tieni au apreciat pozitiv aceas
tă schimbare, alții, dimpotrivă, 

execută normele de prevenire 
și stingere a incendiilor și mă
surile stabilite prin avizele și 
autorizațiile de PSI, fiind ve
rificate 112 societăți comer
ciale cu capital privat și unități 
subordonate primăriei. Ținând 
cont de prevederile legale, 
conducerea primăriei s-a pre
ocupat pentru demararea lu
crărilor de modernizare și ex
tindere a rețelei de hidranți 
stradali de incendiu pe teritoriul 
municipiului.

în unitățile controlate au fost 
depistate peste 350 de încălcări

Cum am constatat re
cent, străzile și zonele verzi 
ale Orăștiei impresionează 
plăcut prin curățenie și 
prospețime. întreținerea 
spațiilor verzi și florale re
vine SC Florimex SRL, care 
și-a asumat această res
ponsabilitate.

FRUMOSUL - CREAT
CU BANI SI CU TRUDA»

- După plantările din 
primăvară - spunea dna 
Sofia Ferdeș, patroana fir
mei - când s-au sădit tran
dafiri, gard viu, tei, plante 
rășinoase ca tuia și ienu
păr, am căutat să aplicăm 
lucrările tehnice de între
ținere la nivel corespun
zător. Am făcut de aseme
nea transplantări de arbori 
și arbuști pentru a crea ima
gini plăcute ochiului. Am 
căutat să facem în așa fel 
încât orașul să arate la mo
dul superlativ, cu toate că 
plățile de la primărie se fac 
cu întârziere, din cauza lip
sei de bani.

Societatea are opt an
gajați permanent, dar și zi- 
lieri în perioadele când vo
lumul lucrărilor este mare. 
Notăm că în anul 1998 s

au îndoieli. "Consider că-i un 
lucru foarte bun - spunea dl 
președinte Romoșan - de vre
me ce s-au creat aceste locuri 
de muncă pentru femei, în per
spectivă urmând sâ fie anga
jate încă 300 de persoane, 
deoarece la etajele superioare 
și la subsol se vor amenaja 
alte ateliere de producție - 
pentru patine cu rotile și, res
pectiv, clăpari”. în prezent se 
lucrează la modernizarea 
acestor spații, în două luni ur
mând să intre în funcțiune.

la normele de prevenire și stin
gere a incendiilor, mai ales în 
ceea ce privește improvizațiile 
la instalațiile electrice, neasi- 
gurarea dotării cu mijloace de 
stingere în caz de incendiu și 
neasigurarea instruirii per
sonalului privind respectarea 
normelor de PSI. Ca urmare au 
fost aplicate sancțiuni contra
venționale în valoare de 45,6 
mii lei.

Neregulile constatate se da
torează în primul rând condu
cătorilor societăților comerciale 
(patroni, administratori, asociați)

A 
au cheltuit cu întreținerea 
parcurilor, scuarurilor, a mi
cilor grădini cu flori și ar
bori ornamentali 175 mili
oane de lei. Prin contractul 
ce l-a încheiat, societatea 
are încredințate spre în: 
grijire zonele din Piața Vic
toriei și bulevardul Eroilor, 

T

de pe aliniamentele stră
zilor Armatei (până la stația 
Moli) și Unirii, până la po
dul gării. Lucrează la 
aceste spații oameni cu ex
periență de 3-4 ani, fiind 
atenți la calitate, așa cum 
au fost instruiți de dna Sofia 
Ferdeș, de profesie horti
cultor. însăși dumneaei,afir- 
ma că face cu drag această 
muncă, simțindu-se legată 
de orașul în care locuiește, 
laolaltă cu familia. "Ar trebui 
însă ca locuitorii de bună 
credință să creeze opinie 
împotriva celor care distrug 
frumosul creat cu bani și cu 
trudă - spunea. Țin la acest 
oraș și mă doare sufletul 
când persoane de rea-cre- 
dință sau inconștiente își 
pun sacoșele și se așază 
apoi și ele peste petunii."

A

• Căutând soluții de renta
bilitate, conducerea cooperativei 
de consum a deăchis, în localul 
fostului restaurant "Dacia”, două 
magazine: unul de desfacere a 
produselor alimentare și altul 
pentru textile și confecții. Din 
păcate, la cel de al doilea vân
zările sunt sub nivelul așteptat.

• Cantina săracilor, precum 
și aceea a spitalului continuă să 
fie ajutate cu alimente de către 
cooperație, plata făcându-se 
"când sunt bani la buget”, adică 
la intervale mari.

care nu au acționat și nu au 
luat măsurile necesare pre
văzute de legislația în vigoare, 
neasigurând protecția la foc a 
spațiilor respective. Câteva din 
societățile comerciale unde s- 
au constatat încălcări deose
bite la normele de PSI au fost 
SC Sim Blan Conf SRL, SC Sun 
Italy Impex SRL, SC Genoveva 
SRL, SC Forest Trinomus Prod 
SRL. Se recomandă tuturor 
conducătorilor de societăți co
merciale să studieze cu aten
ție legislația și să se pună în 
deplin acord cu aceasta.
_______ >

"x

UN MODERN COMPLEX 
FARMACEUTIC

Zi-noapte la tejghea
Farmacia care funcționa 

până nu de mult pe strada 
Plantelor și-a schimbat se
diul. în urmă cu o lună de 
zile, s-a ;mutat într-un spațiu 
central, complet reamenajat 
și modern utilat de pe stra
da Nicolae Bălcescu. Alături 
de farmacia “Oros" funcțio
nează și un punct farmace
utic veterinar ale cărui pro
duse sunt foarte solicitate de 
către crescătorii de animale 
și de păsări din oraș și loca
litățile rurale apropiate.

Sunt asociați aici soții 
kOros, respectiv dna Maria 

Oros, farmacistă, și dl 
Viorel Oros, medic vete
rinar, care servesc efectiv 
solicitanții cu medica
mente și, respectiv, pro
duse specifice farmaciei 
veterinare. Se lucrează zi- 
lumină, de la ora 8 dimi
neața la 21 seara.

“Suntem singurii care 
am eliberat tot timpul medi
camente pe rețete gratuite 
sau compensate, chiar și 
când au fost restricții - afirma 
dna Oros. Avem în cadrul 
complexului și fito-farmacie, 
precum și laborator".

Locuitorii din zona 
stadionului, și nu numai, 
au posibilitatea să-și 
cumpere produse
alimentare la orice oră 
din zi sau noapte. Func
ționează non-stbp pe bu
levardul Eroilor un ma
gazin alimentar, respon
sabilitatea activității co
merciale de aici revenin- 
du-i dnei Lucia Mureșan. 
Lucrează în magazin 
aproape întreaga familie, 
deoarece și soțul și nora 
dumneaei sunt angajați. 
“Am lucrat în alimentația 

publică, la cofetărie, îna
inte de a se deschide 
această unitate (inițiativa 
aparținând conducerii coo
perativei de consum) și 
ajunsesem să luăm un sa
lariu de 50-60 mii lei lunar 
- spunea dna Lucia. Acum 
avem mult de lucru - căci 
și noaptea vindem, dar fa
cem și curățenie și ordine, 
așezăm marfa pe rafturi. 
Este foarte greu, dar nu am 
avut de ales”.

Fiind singura unitate 
din zonă de acest profil, cu 
orar continuu, dar și cu 

prețuri accesibile (10-15% 
adaos comercial), vânză
rile în 24 de ore sunt în jur 
de 7 milioane de lei. Me
zelurile se aduc în cea 
mai mare parte de la 
Sibiu. "Oamenii vin aici la 
cumpărături ca și cum ar fi 
abonați - spunea gestio
nara. Marfa de Sibiu în 2-3 
zile se termină, cu toate că 
aducem 250-300 kilogra
me de mezeluri diferite, iar 
comanda am tot mărit-o. 
Bine ar fi dacă aș avea încă 
un dulap frigorific, căci aș 
putea aduce și păstra o can

titate mai mare de prepa
rate, cu aceleași cheltuieli 
de transport”.

Unitatea desface, lunar, 
mărfuri în valoare de peste 
200 milioane de lei. Cifra 
în sine este rigidă, dar ea 
însumează eforturile unei 
familii pentru manipularea 
și ordonarea produselor 
alimentare, pentru efectu
area și menținerea unei 
igiene riguroase în spațiile 
de păstrare și desfacere, 
pentru o servire operativă 
și corectă de-a lungul ore
lor de program.
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ANTENA 1
Luni 12 iulie

12.05 Mireasa cerșetoare (r)
13.00 Ecclesiast '99
13.30 Medicina pentru toți
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Tradiții
15.30 Ecoturism (r)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s, ep.

12)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 

485)
20.00 Jurnal. Meteo. 

Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Preotul șl 

cârciumărița (s, ep. 8)
21.50 Teatru TV prezintă: 

„Inelul cu briliant" (p. I)
22.45 Ordinea publică
23.00 Jurnalul de noapte. Sport

Marți 13 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 Magazin cultural (r)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.00 De dor... Melodii populare
17.30 O familie ciudată (s, ep. 13)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 486)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 O vară de neuitat (dramă România/ 

Franța 1996)
22.30 Jurnalul de noapte. Sport
22.45 Concert estival

Miercuri 14 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 Concertele Golden Brâu (r)
17.00 Video-disc folcloric
17.30 O familie ciudată (s, ep. 14)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 487) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 19)
22.00 In compania vedetelor
23.00 Jurnalul de noapte
23.55 Ciclism Turul Franței (rez.)

Joi 15 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 Lumea bărbaților (r)
15.30 Tribuna partidelor 

parlamentare
16.00 Conviețuiri (mag.)
17.30 O familie ciudată (s, 

ep. 15)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 

488)
20.00 Jurnal. Meteo. 

Sport 

19.10 Sunset
Bssch

20.45 Camera misterelor
21.00 Miracgle (s, ep. 10)
22.15 Cu ochll’n 4 
23.00 Jurnalul de noapte. Sport
23.15 Desprinderea de Boston (dramă 

SUA 1995)

Vineri 16 iulie
9.30 Matineu de vacanță
11->00 TVR Cluj-Napoca
12.00 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Ecoturism
15.30 Emisiune în limba germană 
17.00 De la lume adunate...
1.9.10 Sunset Beach (s, ep. 489)
20.00 Jurnal, meteo, sport
21.00 Din dragoste sau din prietenie 

(dramă Germania/ltalia 1995, p. III)
23.10 Planeta Cinema

Luni 12 iulie
12.00 Vizitatorul (r)
13.15 Rebelul (s, ep. 90)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 90)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 906)
17.30 Rapsozii mureșeni
17.55 Filmele săptănjânii
19.10 Portrete în aevaforte
19.40 Sănătate, că-l mal bună decât toatei 

(mag.)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 65)
22.00 întoarcerea (dramă Franța/Germania/ 

Canada ’93)

Marți 13 iulie
9.00 Ultimul tren (r)
10.00 Special CINE-TV
10.30 Preotul și cârciumărița (r)
11.15 Surprize, surprize (r)
13.15 Rebelul (s, ep. 91)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. Franceză
15.35 Sailor Moon (d.aî
16.00 Grecia (s, ep. 91)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
17.55 Filmele săptămânii
19.10 Dosarele istoriei
20.10 Căsuță din prerie (s, ep. 66)
21.00 Sensul tranziției
22.00 Teatrul TV prezintă „Trei surori”

Miercuri 14 iulie
9.00 Pelerinaje (r)
9.30 întâlnire la vârf (r)
10.45 Tezaur folcloric (r)
12.35 Sănătate, că-i mai bună 

decât toate! (r)
13.15 Rebelul (s, ep. 92)
14.00 Emisiune în limba 

maghiară
15.00 „Liberte, Egalite, 

Fraternitâ” - Franța
15.10 Limbi străine. Germană
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 92)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 908)
19.10 Contemp-Art
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 67)
22.00 Dulce țară (f.a SUA 1987)

Joi 15 iulie
9.40 Cultura în lume (r)
10.10 Dosarele istoriei (r)
11.10 în compania vedetelor
12.10 Medicina pentru toți (r)
12.40 Cronica Amazoniei (do)
13.15 Rebelul (s, ep. 93)
14.00 Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă
15.35 Sailor Moon (cT.a)
16.00 Grecia (s, ep. 93)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 909)
17.30 Tradiții
19.10 Față în față cu autorul
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 68)
21.00 Ultimul tren
22.00 Cinematograful de artă
23.00 Poezia, cântului

Vineri 16 iulie
9.00 Lumină din lumină (r)
9.40 Timpul Europei (r)
10.10 Integrale (r)
11.10 Miracole (r)
12.00 cSi ochli’n 4 (r)
13.00 Rebelul (s, ep. 94)
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru copil. Italiană. 

Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 94).
16.45 Santa Barbara (s, ep. 910)
18.00 Ce sunt vulcanii? (do)
19.10 Arhive românești
19.40 Dreptul la adevăr
20.20 Căsuța din prerie (s, ep. 69)
22.45 Al grijă de Jo Jo (s)

Luni 12 iulie
7.00 Știri
10.45 Știri
11.00 A treia planetă de la Soare (s)
11.30 Sparks (s)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 9)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Nash Bridges (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 70)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 76)
16.00 Luz Maria (s, ep. 47)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 75, 76)
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s, ep. 38)
20.50 Raven (s, ep. 15)
21.45 Burlacul (s, ep. 23)
22.15 Observator
22.45 Dincolo de moarte (dramă SUA ’96)

Marți 13 iulie
7.00 Știri
10.45 Știri
11.00 Kelly (s. pt. copii, ep. 1)
11.30 A treia planetă de la 

Soare (s)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 10)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Nash Bridges (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 71)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 77)
16.00 Luz Maria (s, ep. 48)
17.00 Știrile amiezii
17.25 Leonela (s, ep. 77, 78)
19.00 Observator
20.00 Un detectiv ieftin (f.a. SUA 1978)
22.48 Aparențe înșelătoare
22.3b Observator

Miercuri 14 iulie
7.00 Știri
10.45 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 A treia planetă de la Soare (s)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 11)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Nash Bridges (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 72)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 78)
16.00 Luz Maria (s, ep. 49)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 79, 80)
19.00 Observator
20.00 Călătorie în timp (f. SF SUA 1993)
22.15 Observator ■
22.45 Forța exploziei (f.a. SUA 1979)

Joi 15 iulie
7.00 Știri
10.45 Știri

11.00 Kelly (s)
11.30 A treia planetă de la 

Soare (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Nash Bridges (s) 
14.00 Esmeralda (s, ep. 73) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 79) 
16.00 Luz Maria (s, ep. 50) 
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 81,82) 

19.00 Observator
20.00 Arena (f.a./SF SUA 1989)
21.45 Brigada mobilă
22.15 Observator
22.45 Zori întunecați (f.a. SUA 1997)

Vineri 16 iulie
7.00 Știri
10.45 Știri
11.00 Aventurile lui Smoke Bellew (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Prințesa Caraboo (cb. SUA 1994)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 80)
16.00 Luz Maria (s, ep. 51)
17.00 Știri
17.25 Leonela (s, ep. 83, 84)
19.00 Observator
20.00 Acuzata Jean Harris (dramă SUA

1989)
21.30 Baywacht Nights (s, ep. 37)
22.15 Observator
22.45 Party Time - în direct de la Olimp

Luni 12 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 JFK (r) 
13.00 Știrile PRO TV
13.10 A fost odată un băiețel (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.

31)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep.

37)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Fără suflare (f.a.

SUA ’83)
22.15 Știrile PRO IV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 56)
23.00 Millennium (s, ep. 7)

j l IU

20.30 Fârâ suflare

Marți 13 iulie
7.00 Știrile PRO TV
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Fără suflare (r)
12.30 Dragul de Raymond (s)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Sarăfina! (r)
14.30 Oglinda timpului (s).
15.05 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 32)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 38)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep. 12)
21.30 Walker, polițist texan (s, ep. 7)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 57)
23.00 Millennium (s, ep. 8)

Miercuri 14 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 NYPD Blue (r)
11.30 Walker, polițist texan (r)
12.30 Dragul de Raymond (s) 
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Tango Bar (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.

33)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep.

39)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Suflete pereche

(dramă SUA 1997)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 58)

Joi 15 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 înainte ca femeile să prindă aripi (r)
12.30 Dragul de Raymond (s)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Edward, omul foarfecă (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. 34)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 40)
19.30 Știrile PRO TV
Ș0.30 Melrose Place (s, ep. 134)
21.30 Mercenarii (s, ep. 24)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 59)

Vineri 16 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Melrose Place (r)
11.45 Mercenarii (r)
12.30 Dragul de Raymond (s)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Un membru al familiei (r)
14.40 Oglinda timpului (s)
15.05 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 35)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 41)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s)
21.30 Stephen King’s Shining I (dramă hor

ror SUA 1997)
23.10 Millennium (s)



8 IULIE 1999 Cuvântul liber

PRIMA TV

Luni 12 iulie Luni 12 iulie

ACASA

7.00 Show-ul de noapte de la discoteca 
„Enigma” din Mamaia (r)
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
20.00 Brooklyn South (s)
21.00 Dosarele Y
21.50 Real TV
22.10 Știri

17.00 Pretu
tindeni cu tine

7.00-12.00 Filme și seriale (reluări)
13.00 Milady (r)
13.40 Maria (s)
14.15 Adio, dar revino (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 Lanțurile Iubirii (s, ep. 2)
22.10 Milady (s)
23.00 Franțuzoaica (dramă Franța/Anglia/

Germania 1995)

7.00 Știri
10.00 Știri
11.05 Forța destinului (r)
12.00 Rendez-vous la Tele 7 (r)
13.00 Ora Unu a venit (r)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s, ep. 148)
17.30 Doc. Deutsche Welle
18.00 Știri
19.00 Pronosport
19.05 Secția de poliție (s, ep. 14)
22.00 Dincolo de stadion
23.35 Cutia muzicală

Luni 12 iulie
10.00 înlănțuiți (f. suspans SUA 1992)
11.30 Viața în roz (dramă Franța ’97)
13.00 Lacul lebedelor (f. animație SUA 

1994)
14.30 Un polițist cu explozie întârziată

33 1/3 (co. SUA 1994)
16.00 Trenul cu bani (f.a SUA 1995)
18.30 Soluții extreme (thriller SUA 1996)
20.30 Zborul spre casă (f. pt. copii SUA 

1996)
22.15 Hugo și Floyd (co. SUA 1996)
23.45 Vampirul din Brooklyn (co. horror 

SUA ’95)

iulieMarți 13
7.00 Show-ul de noapte de la discoteca 

„Enigma” din Mamaia (r)
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 Un japonez în America (co. SUA 1986)
21.30 Poză la minut (s)
21.50 Real TV
22.10 Știri

Miercuri 14 iulie

Marți 13 iulie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Franțuzoaica (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 Lanțurile iubirii (s, ep. 3)
22.10 Milady (s)
23.00 Aventurile unui chinez în China (co. 

Franța/ltalia 1965)

*

21.15 Lanțurile 
iubirii

Marți 13 iulie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s, ep. 35)

15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Doc. Deutsche Welle
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s, ep. 15)
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Miercuri 14 iulie

Marți 13 iulie
10.00 Nopți albe în Seattle (co. 

romantică SUA ’95)
11.45 O cale de ieșire (thriller SUA 

1994)
13.15 El e Wally (co. SUA 1997)
15.00 Lupul (horror

SUA 1994)
17.00 Cec în alb

(co.SU A 1994)
18.30

Baker
1994)
20.30

romantică SUA ’96)
22.15 Teoria 

conspirației (thriller SUA 1997)
0.30 Răpiți de extratereștri (SF SUA 

1997)

Formidabilii 
Boys (f. SUA

Michael (co.
22.15 Teoria 
conspirației

7.00 Show-ul de noapte de la discoteca 

„Enigma” din Mamaia (r)
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 la discoteca „Enigma”
20.00 Comisarul Rex (s)

21.00 CI5: Profesioniștii (s)

21.50 Real TV

22.10 Știri
22.30 Show-uri de noapte

Miercuri 14 iulie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Aventurile unui chinez în China (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 Lanțurile iubirii (s, ep. 4)
22.10 Milady (s)
23.00 14 iulie (melodramă Franța 1932)

7.00 Știri
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.30 24 din 24 (r)
14.45 Medici la datorie

(s, ep. 36)
15.00 Știri ‘
16.35 O singură viață Bjj

(s)
17.30 Doc. Deutsche

Welle
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s, ep. 16)
22.30 Documentar
23.10 Lou Grant (s, ep. 31)

Joi 15 iulie
7.00 Show-ul de noapte de la discoteca 

„Enigma” din Mamaia (r)
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 Reacție în lanț (dramă Canada 1990) 
21.30 Apel de urgență
21.50 Real TV
22.10 Știri

Vineri 16 iulie
7.00 Show-ul de noapte de la discoteca 

„Enigma” din Mamaia (r)
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
22.10 Știri
22.30 Dulcea-amăgire (dramă SUA *95)

Joi 15 iulie
7.00-12.00 Filme și seriale (reluări)
13.00 Milady (r)
13.30 Maria (s)
14.15 14 iulie (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 Lanțurile iubirii (s, ep. 5)
22.10 Milady (s)
23.00 Amatorul (thriller Anglia/SUA/

Franța)

Vineri 16 iulie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Amatorul (r) 
16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Celeste se întoarce (s) 
18.00 Dragostă și putere

(s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)

21.15 Lanțurile iubirii (s, 

ep- 6)
22.10 Milady (s)
23.00 Avarul (po. Franța 1979)

20.15 Ingor
«Alballc

19.00 Secția de 
poliție

Joi 15 iulie
7.00 Știri

10.00 Știri

11.10 Primul pa.s (r)

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 Doc. Deutsche Welle

18.00 Știri
18.10.DinastiS (s)

19.00 Celebritate (s)

22.00 Linia întâi
23.00 Derrick (s, ep. 61)

Vineri 16 iulie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.10 Lou Grant (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Celebritate (r)
14.00 Medibi la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Doc. Deutsche Welle 
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s, ep. 101)
22.00 Lumea în „Clipa 2000”
23.00 Tentații

Miercuri 14 iulie
10.00 Dr. Jekyll și d-na Hyde (co. SUA 

1996)
11.45 O cale de ieșire (thriller SUA 

1994)
13.15 Franklin (s)
13.45 Al șaptelea semn (dramă SUA 

1988)
15.30 Școala de Zombie (horror SUA 

1998)
17.00 Fetele rele cuceresc Vestul (w. 

SUA 1994)
18.45 Mortal Kombat - Anihilarea (fan

tastic SUA ’97)
20.30 Nu poți uita trecutul (dramă SUA 

1996)
22.00 Stargate (s)
22.45 Echipa de hochei 3 (f.a. SUA 19961

Joi 15 iulie
10.00 Dorința unei mame (dramă SUA 

1997)
11.30 Suspiciune (thriller Anglia 1991)
13.15 în pași de dans (co. romantică 

SUA ’95)
14.45 Mica

prințesă (dramă 
SUA1995)
16.30 Joc în doi

(f.a SUA 1997)
18.00 Unde ne sunt

bărbații (co. SUA 
’95)
20.00 Foamea (s)
20.30 Con Air-
A v i o n u

condamnaților (f.a. SUA 1997)
22.30 Atentat la World Trade Center 

(thriller SUA 1997)

20 30 Avionul 
condamnărilor

i

Vineri 16 iulie
Hugo și Floyd (co. SUA 1996) 
Franklin (s)
Curcubeul (dramă SUA 1989) 
Pământul făgăduinței (dramă

Războiul fiarelor (s) 
Obsesia (f. p. SUA 1995) 
Misiunea (thriller SUA 1997) 
Striptease (co. SUA 1996)

10.00
11.30
12.00
14.00

SUA ’87)
15.45 Stupizii (co. SUA 1996)
17.15
17.45
20.30
22.30
0.30 Jurnalul Pantofului Roșu (s, 

er.)
1.00 Puterea (thriller SUA 1997)

.1

co.SU
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r Liste înaltă și brunetă, are 

chipul senin și o voce caldă. 
Amabilă cu solicitanții ser
viciilor florăriei în care lucrează 
(Orăștie, Piața Victoriei), dna 
Mariana Stoica execută 
comenzile după preferințe, 
dând sugestii fiecărei per
soane, în funcție de 
evenimentul care i-a purtat 
pașii înspre magazin. Este o 
delectare să privești cu câtă 
migală și răbdare așază florile 
în coșuri, cu câtă fantezie și 
bun gust creează aran
jamente, jerbe sau coroane.

LI învățat meseria de la 
dna Ferdeș, patroana 
magazinului, la rândul 
dumneaei mulțumită de cât de 
repede “a prins" Mariana 
micile secrete ale acestei arte 
a frumosului, dar și a servirii 
prompte.

... (Sentimentele celor care 
intră într-o florărie sunt foarte 
diferite. Unii radiază de 
bucurie, alții au sufletul apăsat 
de supărare, unii au capricii, 
alții sunt respectuoși. “De 
aceea - spunea dna Mariana - 
noi, cei cărora ni se cer 
servicii, trebuie să fim 
înțelegători, atenți, primitori, să 
încercăm să lucrăm astfel 
încât să aducem bucurie în 
sufletele oamenilor, oricât arfi 
ei de exigenți.” Iar ștacheta

^uțjcitiri
• împărăția Cerului e sus 

- de vrei să o ajungi, înalță- 
te o dată cu privirea!

• Privește-n tine de poți, 
de nu, degeaba vrei ca să 
privești în altul!

• Găsește în tine ce 
cauți în alții, de nu vei reuși, 
degeaba te zorești.

• Binecuvântat e cel ce 
lasă în urma sa lumină, căci 
alții nu se poticnesc.

(Francisc MAiTREYA) 

. Pentru ca picioarele . 
• noastre să arate bine nu e I 
| suficient să înlăturăm de | 
| pe ele părul în exces și să | 
I le bronzăm, ci și să avem ! 
I grijă să nu fie umflate din I 
| cauza căldurii. De aceea e |
■ recomandat să evităm i 
! căldura (directă sau in-! 
I directă) asupra picioarelor, I 
| sedentarismul și tocurile |
■ de peste 5 cm înălțime. E ■ 
! bine să le ținem cât mai! 
I mult timp ridicate pe o I 
| pernă, în pat sau pe un |
■ scaun cât stăm la televizor, ■ 
j să facem dușuri reci.

[ Picioarele [ 
i și căldura ■ 

calității prestației este aici, la 
magazinul de florărie, pe o linie 
ascendentă.

Lupă absolvirea liceului 
“Aurel Vlaicu” din oraș, a lucrat 
o vreme la “Favior” la o mașină 
de cusut. “Nu se câștiga la 
croitorie, spunea cu sinceritate, 
și am venit aici, unde lucrez cu 

bL a 

florile, cu aceste minunății ale 
naturii.” De foarte tânără, l-a 
cunoscut pe Dorin, un tânăr din 
Orăștie, și la numai 18 ani era 
căsătorită. Un băiețel le-a unit 
mai apoi și mai mult destinele, 
azi tânăra mamă mândrindu-se 
cu Ovidiu, care “va fi la anul în 
clasa a IV-a”.

Luna înțelegere și 
respectul în familie au făcut 
posibilă integrarea ei rapidă în 
micul colectiv al magazinului, 
ceea ce îi dă liniște și siguranță, 
o ajută în depășirea micilor și 
inerentelor necazuri ivite de-a 
lungul zilei.

L>e drept cuvânt, Mariana 
poate fi invidiată de femeile de 
vârsta ei: la nici 29 de ani, are o 
familie frumoasă, lucrează într- 
un minunat cadru floral, are 
înclinație spre cântecul popular, 

ROȘIILE ÎN
ALIMENTAȚIE

★ Roșiile au fost aduse de conquistadori din America 
Centală; au foarte puține calorii și acționează asupra tensiunii 
arteriale, scăzând-o. Acțiune pozitivă au și asupra inimii, 
circulației sângelui și rinichilor, ușurând crizele de artrită și 
gută. Reumaticilor li se recomandă să bea zilnic câte un 
pahar cu suc de roșii. Vitaminele C și E au grijă de sistemul 
imunitar, licopenul care le dă culoare reface celulele, iar 
biotina ajută la întreținrea tenului.

★ Le puteți găsi în piețe în tot timpul anului; atenție însă, 
extrasezon pot conține diverse substanțe chimice, provenind 
de la îngrășăminte. Când le cumpărați, aveți grijă să fie bine 
coapte și tari, de o culoare aprinsă, fără verde. Se păstrează 
mult mai bine la temperatura camerei decât în frigider.

★ Tehnicile în care pot fi pregătite sunt nenumărate: de 
la salate până la pizza și sosuri pentru paste. Mai puțin 
cunoscute la noi sunt roșiile coapte în cuptor, alături de o 
friptură de porc, de pui sau de vită, asigurând mâncării, pe 
lângă un gust deosebit, și o estetică aparte. încercați totuși 
să mâncați cât mai multe roșii proaspete.

★ Folosind roșii și alte legume de sezon - castraveți, 
ardei, ceapă sau usturoi - obțineți o salată crocantă, ce 
purifică organismul și are puține calorii. Sarea și uleiul se 
adaugă după preferințe. Salata poate fi combinată cu șuncă 
presată (feliuțe subțiri) sau telemea răzuită.

Am pălăriuță șic Natură moartă cu... morcovi? Sau... Orice asemănare
Și nu-mi pasă de nimic. cu videoclipul realizat de Pink Floyd după căderea

Foto Traian MÂNU zidului Berlinului este chiar posibilă.

transferând răbdarea și 
migala, voința și creația acolo 
unde trebuie.

L’iind o talentată interpretă 

de melodii populare, este 
cunoscută și îndrăgită în oraș 
și în localitățile din județ, 
adesea fiind ascultată la 
Radio “Color" sau pe scenele 
pe care a evoluat împreună 
cu Ansamblul "Doina 
Mureșului” din Orăștie, la care 
activează din ultimii ani de 
liceu. Și-a ales repertoriul din 
zona Orăștiei, dar îi plac și 
melodiile și doinele din Banat, 
având o casetă înregistrată 
cu 14 piese. Moștenește 
talentul de la părinți. “Atât 
mama, cât și tatăl meu au 
avut voce, au cântat bine" - 
spunea. Mulțumirea ei este că 
înțelegerea în familie îi permite 
să dedice timp prețios și 
acestei vocații, la rândul său 
Dorin, soțul ei, simțindu-se 
alia de cântecul popular.

[n oricare dintre ipostaze - 

salariată, soție și mamă, 
interpretă de melodii populare 
-, calitățile înnăscute, talentul, 
înclinația spre frumos îi sunt 
de mare ajutor. Bineînțeles, 
dublate de sârguință și voință, 
de dorința de a atinge 
perfecțiunea.

Estera SÎNA

Dna Valentina Bocănici, din 
Deva, a scris ziarului nostru cu 
intenția de a mulțumi domnilor 
ing. Ileana Tudor și ing. Ovidiu 
Gherman de la Oficiul 
Protecției Consumatorilor 
Deva. A apelat la serviciile 
dumnealor și rezolvarea 
problemei care o stresase 
câteva luni s-a rezolvat în două 
săptămâni.

Pe scurt este vorba despre 
necazurile create de niște 
lentile de contact comandate la 
magazinul “Optinova" în luna 
ianuarie. După cum reiese din 
faxul trimis directorului general 
al firmei din București - după ce 
numeroasele demersuri la 
magazinul devean s-au dovedit 
zadarnice - inițial lentilele n-au 
avut dioptriile indicate în rețeta 

.’Xe

prescrisă în urma consultației 
(plătite ca și contravaloarea 
lentilelor la unitate). Și mai 
aveau și termenul de garanție 
până în noiembrie 1999. Le-a 
refuzat, dar și următoarea 
pereche de lentile (valabile ca 
dioptrii) expira în aceeași lună 
iar după 3 luni de la data 
comandării valoarea lor 
ajunsese la 600.000 lei. Firește 
că dna Valentina nu a fost 
dispusă să piardă atâția bani 
pentru un serviciu de câteva 
luni.

Cum n-a primit nici un 
răspuns, iar de la magazin doar 
amânări, s-a adresat OPC. Și 
după 5 luni și-a recuperat în 
sfârșit valoarea la zi a lentilelor. 
Alte cheltuieli, nervii și timpul 
pierdut însă nu mai are cum să 
le recupereze.

Viorica ROMAN

secrițe ~ crrcrs mari
Damigenele și în general toate recipientele 

de sticlă care au prins un iz se vor spăla cu 
apă fierbinte, în care s-a dizolvat făină de 
muștar. Clătiți de câteva ori cu apă rece. Orice 
miros dispare, chiar și cel de gaz.

Funinginea din burlane poate avea mai 
multe întrebuințări: cu ea se freacă argintăria, 
sau se poate presăra la rădăcina trandafirilor 
pentru a-i feri de insecte.
o* * Coaja fructelor și partea de sub coajă 
conțin mai multă vitamină C decât părțile

Sunt binevenite și 1 
I exercițiile, cu condiția să | 
| nu fie dure, eforturile mari |
■ agravând o circulație fra-!
* gită și favorizând formarea ■ 
| varicelor. Mersul pe | 
| bicicletă (fără să se | 
I forțeze), plimbarea prin ! 
I apă și înotul sunt cele mai I 
| indicate. |
■ Dacă, în ciuda acestor i 
! măsuri, tot avem picioarele ! 
I umflate le putem masa. I 
| începem cu talpa de la |
■ degete spre călcâi (masăm ■
■ fiecare picior cu degetele I 
| ambelor mâini con-1
■ comitent). Se continuă i 
! masajul spre gleznă, de o ! 
I parte și alta a articulației, I 
| apoi până la genunchi, în |
■ jurul căruia se apasă cu ■
■ vârfurile degetelor. '
| Masajul se încheie cu | 
| mișcări lungi, ascendente, i 
^până la coapse. '

centrale, iar foile de la suprafața verzei, salatei 
etc. sunt de 2-3 ori mai bogate în vitamina C 
decât frunzele din interior.

Nu încercați să curățați petele de grăsime 
cu alcool deoarece le întinde foarte mult. în 
cazul unor materiale foarte sensibile, se poate 
folosi făina din cartofi încălzită.

Varza are o valoare calorică redusă. Prin 
aceasta ea contribuie la prevenirea îngrășării și 
este folosită în combaterea obezității sau pentru 
hrana bolnavilor de arteroscleroză și diabet.

Grupaj de ii ie LEAHU

Oxlei) dte usturoi

femeia la noi, 
ieri fi azi

în perioada dinainte de ’89 

femeia era slăvită și proslăvită 
în toate actele și acțiunile 
PCR-ului, era ocrotită și 
ridicată la rang egal cu al 
bărbatului și desigur foarte 
sărbătorită la 8 Martie. Era 
indicat ca Femeia să fie egală 
bărbatului și în statisticile ce 
trebuiau să arate acest lucru, 
dacă în cadrul unei organizații 
nu erau destule tovarășe 
pentru a îndeplini procentul 
stabilit de la Centru, se căutau 
și se făceau tovarășele, 
pentru ca respectivul grafic 
statistic să 
arate așa cum 
trebuie. Dar 
femeia pe 
lângă sarcina - 
de partid! - de a fi egală cu 
bărbatul, avea și sarcina de a 
contribui la propășirea 
comunismului și dezvoltarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate!... Și cum altfel 
putea femeia să se 
conformeze acestor indicații 
prețioase decât prin creșterea 
populației?! Fie că își dorea fie 
că nu, fie că avea sau nu 
condiții optime de creștere și 
educare a copilului, femeia 
trebuia să dea naștere la câți 
mai mulți copii. Chiar era 
răsplătită cu titlul de „mamă 
eroină" dacă reușea să atingă 
recordul stabilit prin indicații... 
Dar fiind egală cu bărbatul și 
trebuind să lucreze cot la cot 
cu el, reîntoarcerea femeii în 
câmpul muncii se făcea 
destul de grabnic după

într-un bol de sticlă se 
pune o ceașcă de oțet de 
mere, o ceașcă de miere și 
opt căței de usturoi tăiați 
mărunt. Se amestecă totul 
cu un mixer la viteză 
maximă, timp de 60 de 
secunde. Se acoperă și se 
lasă 5 zile la frigider. Cocteilul 
este eficient în mai multe 
afecțiuni.

Acnee. Se va tampona, 
cu un tifon înmuiat în acest 
cocteil, zona afectată, în 
fiecare seară, timp de trei 
săptămâni.

Artrită. O lingură de 
preparat se amestecă într-o 
jumătate de ceașcă de apă 
caldă și se va bea înainte de 
culcare.

Astm bronșic. Se va lua o 
lingură de preparat în fiecare 
dimineață pe stomacul gol.

Balonări și indigestii, 
^într-o ceașcă cu apă se pun 

nașterea copilului. A te opune 
sarcinii de a naște copii 
reprezenta un adevărat risc, 
plătit de multe femei cu 
închisoarea sau "chiar 
moartea, survenită ca urmara 
unui avort nesupravegheat 
medical. Consecința acestei 
politici a fost creșterea 
populației în casele de copii, 
leagăne și a numărului copiilor 
abandonați în spitale.

Cu toții ne-am fi așteptat ca 
azi să găsim rezolvarea 
acestor absurdități, reversul 
medaliei... Și într-adevăr acum 

femeia are 
drepturi egale cu 
ale bărbatului 
chiar dacă pare 
că atunci când 

este vorba de obținerea unui 
post de conducere, bărbații 
sunt cei preferați. Azi femeia 
are dreptul la concediu pentru 
creșterea copilului și cu toate 
acestea numărul copiilor 
abandonați este semnificativ. 
Ca să nu mai vorbim de 
„egalitatea" femeii și bărbatului 
în ce privește șomajul unde 
numărul femeilor depășește 
bine jumătatea numărului total 
al șomerilor din țară. Dar un 
lucru cu adevărat pozitiv pe 
care l-a adus schimbarea este 
uriașa speranță a femeilor că 
luptând și perseverând vor 
ajunge să ocupe locuri 
importante în mersul vieții pe 
Pământ.

A existat un ieri și există un 
azi pentru a exista un mâine!

ina DELEANU

2 linguri de cocteil și se 
încălzește puțin înainte de a 
se consuma.

Colesterol. O ceașcă de 
apă fierbinte se amestecă cu 
o lingură de preparat, ceaiul 
obținut se bea înaintea 
prânzului.

Din aceleași ingrediente 
se pot obține alte produse 
benefice sănătății. Celor cu 
hipertensiune arterială li se 
recomandă următorul 
amestec: în 2 cești de apă se 
pun 6 căței de usturoi, 2 linguri 
de oțet și 3 linguri de miere și 
se fierb la foc mic o jumătate 
de oră; din acest preparat se 
iau 3 linguri de 3 ori pe zi. 
Pentru combaterea 
impotenței se poate bea o 
fiertură din o ceașcă de oțet 
de mere cu 8 căței de usturoi 
și o lingură de miere. Se fierb 
5 minute și se bea după 
răcire.



VANZAR1

• Vând teren intravilan, str. 
Zambilei (în spatele fabricii 
de lapte), 1650 mp. Efectuez 
transport marfă 10 tone, tarif 
rezonabil. Tel. 224754, 092/ 
341439. (0743209)

• Vând chioșc metalic 
pentru activitate comercială 
în Hunedoara. Relații la tel. 
720626 sau 735289.’(3305)

• Vând apartament 3 ca
mere, boxă, garaj, ultracen
tral, eventual garajul separat. 
Tel. 211572.(3305)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandat, ultracen-

CUMPARARI

1, 34 000 DM. Tel. 092/ 
570190. (3194)

• Vând Mitsubishi L300, 
CI, an fabricație 1981, 1600 
cmc, 8+1 locuri, 4900 DM, 
negociabil. Tel. 218738 
(3343)

• Vând convenabil Dacia 
1310, înmatriculată, cu nu
mere noi, preț ,11.000.000, 
tel. 227876 (3211)

• Cumpăr celulare GSM
defecte, decodez și repar 
rapid și ieftin. Tel. 094/ 
859958. (3338)____________

• Vănd chioșc din incinta 
Școlii Generale nr 3 Deva. 
Relații la chioșc. (3349)

• Societatea Agricolă

• Materiale pentru ame
najări interioare, tavan sus
pendat, cărămizi sticlă, 
ghips, carton, tâmplărie 
PVC, vată minerală, toate 
din import, la Termoprofil 
Orăștie. Tel. 092/740048 
(3076)

• Vând mixer rusesc, 12
canale, tobe electronice, 
Marj, cinele Amati. Tel. 
242329(3078)_____________

• Vând ouă de prepeliță 
(medicament) cu instruc
țiuni. Tel. 057/289966, 057/ 
248064(4247)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat apar
tament 2 camere, zona Băl- 
cescu, nemobilat. Tel. 
222455, după ora 17. (8052)

trai, Deva. Relații tel. 227479. 
(3340)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, 58 mp, 
îmbunătățiri, Dorobanți, et.3, 
Deva. Tel.'234447. (3350)

• Vând apartament 3 
camere, parter, ultracentral, 
ideal pentru privatizare, în 
orice domeniu. Hunedoara, 

1092/620152 (2803)

• Vând casă, 3 camere,

“Ardeleana” cu sediul în 
Sîntandrei (fost CAP) vinde 
paie de orz și grâu direct din 
câmp, la preț negociabil. 
Informații la sediul societății. 
(8001)

• Vând vitrină frigorifică
orizontală. Tel. 094/600401. 
(8054)______________________

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

DIVERSE

• Cu autorizația 17110/ 
28.06.1999, eliberată de 
Consiliul județean Hunedoara 
s-a înființat Asociația familială 
reprezentată prin Boicu 
Elena, având ca obiect de 
activitate comerț cu amă
nuntul. (3344)

• Laboratorul de produse 
naturale Favisan vă oferă 
tratamente naturiste prin 
reprezentanța din Deva, str. 
Izvorului, nr. 6. Tel. 225684, 
094/256220(3342)

grădină, în satul Tîmpa, nr. 
94. Tel. 214247 (3197)

• Vând casă Deva, str. 
Elena Văcărescu, nr. 42, 
30.000 DM. (7204)

• Vând casă, gaz metan, 
Orăștie, str. 1 Mai, nr. 11. 
Informații tel. 241062 (3077)

• Vând tractor U 650 stare 
foarte bună. Fintoag, nr. 144. 
Tel. 092/487123. (3336)

• Vând Renault 9 GTD 
(Diesel), înscris persoană 
fizică, an fabricație 1987, 
consum 5,5/100km. Tel. 
054/621376, Deva. (3337)

• Vând Dacia 1300, fabri
cație 1979. Informații zilnic, 
tel.’215436, Deva. (8055)

• Vând (schimb cu Dacia 
plus diferență sau auto
utilitară) Renault 18 TSA, 
înmatriculat pe recarosare 
1998, închidere centralizată, 
servodirecție, preț 3300 DM. 
Tel. 716465 (2804)

• Vând orice telecomandă
pentru televizor (150.000 lei), 
video, satelit, 092/368868. 
(187)_______________________

• Termosanitara Hune
doara, str. Dorobanților, 12, 
vinde la cele mai avanta
joase prețuri centrale ter
mice, radiatoare Dunaferși 
Stelrad, tub Henko și fitin- 
guri, apometre. Informații 
tel. 092/701072 (3050)

• Vând chioșc în piața 
Hunedoara. Tel. 092/405005, 
624390.

• Vând bolțari din zgură, 
tel. 261984,094/152073, preț 
avantajos. (3201)

• Vând Dacia Break, an 
fabricație 1998, Zam, tel. 
631197 și 092/635766 .

• Firmă particulară de
păsări situată în Mintia, 
zona Casa Agronomului, 
vinde zilnic pui vii, orele 7- 
15. Tel. 233484.___________

• Vând cocoși vii, pentru 
tăiat, circa 2kg/bucată și 
navete bere 20 și 24 sticle. 
Informații tel. 621194, Burjuc. 
(3346)

OFERTE DE 
V SERVICII

• Angajăm vânzătoare 
pentru chioșc piață, Deva. 
Tel. 213201,222398. (3341)

• Angajez secretară 
pentru Deva, rog seriozitate. 
Tel. 094/854430. (8003)

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

• Caut firmă de con
strucții pentru amenajare 
magazine în Deva și Hune
doara. Relații la telefon 054/ 
717480 sau 094/579061 
(OP)_______________________

• Societate internațională 
de import oferă imediat 
locuri de muncă cu câștiguri 
între 700 000-1.000.000 lei/ 
săptămână. Atenție, anga
jăm persoane fără expe
riență (studenți, elevi, șo
meri). Tel. 621446, 094/ 
280444(3192)

• Expert contabil țin evi
dență contabilă pe calcu
lator. Prima lună gratuit. 
Tel. 092/748580, 620122 
(3203)

• Angajez cioplitor mar
mură, Simeria, Șoseaua 
Națională, 51. (7351)

• Angajez medic veterinar 
pentru C.S.V. Densuș. Infor
mații tel. 777257 și la sediu. 
(3104)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Raica Daniel. îl 

declar nul. (3210)
• Pierdut parafă dr. Otilia 

Florincaș, medic specialist, 
medicină internă, cod. 
353680. O declar nulă. 
(2812)

• Pierdut legitimație de 
veteran seria HD, nr. 102825, 
pe numele Rusu Mihai. O 
declar nulă.

DECESE

• îndoliata familie mulțu

mește tuturor celor care au 
participat la dureroasa des
părțire de iubita lor

GARDO ELISABETA
de 87 ani. Dumnezeu să o 
odihnească în pace! (8004)

• Copiii îndurerați Sorin și 
Dan anunță cu durere înce
tarea din viață a celei care 
a fost o bună mamă, soacră 
și bunică

OLGA PĂUN
în vârstă de 75 ani. înmor

mântarea are loc azi, 8.07. 
1999, ora 17, în Cimitirul 
Ortodox de pe str. Emi- 
nescu, Deva. Dumnezeu să 
o odihnească în pace! 
(8058)

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională 
a județului Hunedoara

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, Ut DATA DE 6.07.1999 z

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, Orăștie, Brad, 
Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între 
.orele 8.00 - 12.30
X______________________________________________________________________________________y

C/NEMA
“PATRIA” - DEVA: Go

rila Joe (9-11); Viața e fru
moasă (12-14); Gorila 
Joe (15);

“FLACĂRA” HUNE
DOARA: Jackie Brown (9- 
15);

“PARÂNG” PETRO
ȘANI: Furtună, peripeții și 
dragoste (9-12); O iubire 
ca-n povești (13-15);

“CULTURAL” LUPENI: 
Patch Addams - Un doctor 
trăsnit (9-12); Furtună, pe
ripeții și dragoste (13-15);

“DACIA” HAȚEG: A 
sosit poșta (9-12); Ronin 
(13-15);

“ZARAND” BRAD: 
Viața e frumoasă (9-12); 
Actorul și sălbaticii (13-15);

“PATRIA” ORĂȘTIE: 
Furtună, peripeții și dra
goste (9-11); A sosit poșta 
(13-15);

“LUCEAFĂRUL” VUL
CAN: Armă mortală 4 (9- 
12); Patch Addams - Un 
doctor trăsnit (13-15);

“LUMINA” ■ ILIA:
Dosarele X (9-11).

indows

un avantaj: 
770690. Puteti

S.C. HABER INTERNATIONAL S.A. HAȚEG 
angajează

PROGRAMATOR ASISTENT
Cerințe:
- experiență în programarea în 

FoxPro și lucrul în rețea
- Windows 95, 

Novell, MS Office
- cunoștințe hard

disponibilitate 
pentru program 
flexibil și deplasări 

Eventualele 
cunoștințe 
contabile constituie

Informații la tel.
depune CV la sediul firmei - Hațeg, 
str. Progresului, nr. 59 - sau prin fax 
la nr. 777765, până în data de 16 iulie 
1999.

SC MOBE PAIAKH CBiSTiNA 
Devd

ANGAJEAZĂ CONDUCĂTOR AUTO, vârsta 30- 

45 ani, studii medii, cunoscător al unei limbi de 
circulație internațională (germană, engleză, 
Italiană), vechime minimum 5 ani, permis de 
conducere profesionist.

Informații strada A. Vlalcu, nr. 19.0rele 10-15

SC INCOSERV PREST SRL
Deva, str. Sântuhalm, nr. 1

Execută lucrări de contorizare apă rece, apă caldă și 
termoficare la:

V instituții (școli, grădinițe, cămine, cantine, 
spitale etc)

/ spații comerciale (magazine, bănci, sedii de 
firme, restaurante, baruri etc)

V blocuri de locuințe și scări ale acestora. 
PREȚUL ȘI CALITATEA VOR RĂSPLĂTI

ALEGEREA DUMNEAVOASTRĂ.

Tel - fax: 235999,221113, Mobil 092- 371727.

SC HIDRO TERM TRANS SA Călan
str. Furnalistuiui, 25

Directorul general al SC Hidro Term Trans SA Călan, in 
conformitate cu prevederile Legii 31/ 90, modificată și 
republicată, convoacă
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 

in data de 14 iulie 1999, ora 13,00, la sediul societății. 
ORDINEA DE ZI:

/. Aprobarea de principiu a modificării statutului societății 
cu privire la administrarea societății, după cum urmează:

“Societatea este administrată de persoane fizice sau juridice 
române sau străine, în baza unui contract de administrare.

Principalele atribuții ale administratorului sunt cele 
prevăzute în contractul de administrare.

Prevederile contractului se completează cu dispozițiile Legii 
31/ 1990. modificată și republicată, precum și cu prevederile 
Codului comercial și ale Codului civil, aplicabile".

2. începerea procedurii de selecție a administratorilor, in 
conformitate cu prevederile OUG 49/1999 și HG364/1999;

3. Diverse.
Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu va intruni 

cvorumul necesar, se convoacă a doua adunare, in ziua de 15 
iulie 1999. ora 13,00.

Informații suplimentare se pol obține la sediul societății sau 
la tel. 054/ 730160.

Premiul special al juriului
Formația “Clone", care activează ia Casa de 

Cultură Deva, a participat la sfârșitul săptămânii 
trecute ia Festivalul “Samus rock alive” Satu Mare 
’99. în competiția cu celelalte trupe românești de gen, 
celei devene i s-a decernat premiul special ai juriului 
pentru știi. (V.R.)
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SHELL din nou amânat
în cadrul ședinței ex

traordinare a Consiliului 
local al municipiului Deva, 
care a avut loc marți, 6 iu
lie a.c., au fost supuse 
aprobării următoarele 
proiecte de hotărâri: vân
zarea locuințelor constru
ite din fondurile statului în 
condițiile Decretului - lege 
nr. 61/ 1990 către titularii 
contractelor de închiriere, 
închirierea spațiului situat 
în Deva, bdul Decebal, 
bloc P, parter, pentru orga
nizarea și funcționarea 
sediului Inspectoratului de 
Stat Teritorial pentru Han
dicapați Hunedoara - Deva 
și aprobarea documenta
ției urbanistice faza Plan 
urbanistic de detaliu pen
tru realizarea Stației de 
Carburanți Shell în muni
cipiul Deva. Dacă primele

"Vorbfa, septet t*Ofnâf(e$te  
pentru. Da.fHKe,zui”

Așa s-a intitulat con
cursul de limba română 
dintre cele două clase a 
Vll-a de la Școala Generală 
Certej, desfășurat în pre
zența părinților și a cadre
lor didactice.

în speranța că vor ră
mâne în finalul concursu
lui, toți elevii s-au pregă
tit, dar așa cum toate se 
întâmplă în viață, unii în- 

Stadiul elaborării planului

două puncte de pe ordinea 
de zi au fost votate fără 
echivoc de cei 20 de con
silieri prezenți la ședință, 
cel de-al treilea punct a 
stârnit - pentru a câta 
oară?! - discuții în rândul 
acestora.

Menținându-și cu fermi
tate pozițiile din întâlnirile 
anterioare, unii consilieri 
cred că discuțiile referitoa
re la construirea stației de 
carburanți Shell ar trebui 
amânate până la soluționa
rea de către instanța de ju
decată a terenului, alții 
cred că la primărie s-a 
creat un precedent Mol, iar 
altora le este indiferent 
dacă se va aproba sau nu 
construirea stației Shell. 
“Această hotărâre a fost 
exclusiv una de urbanism, 
ea urma să decidă dâcă 

vățând sau având mai 
mult noroc, au fost cla
sificați pe primele locuri 
în următoarea ordine: 1) 
Bugnar Roxana, 2) Bug- 
nar Raluca, 3) Doda Ga
briel, 4) Marele Mihaela, 
5) Halga Amalia, 6) Sav 
Loredana și 7) Pasc 
Claudia.

Prof. Valeria BLAJ
Școala Generală Certej 

consilierii doresc sau nu 
să se construiască o sta
ție de carburanți Shell. Din 
păcate votul a ieșit nega
tiv, cel puțin deocamdată 
o astfel de stație nu va 
exista”, era de părere dl 
Antal. “Am pierdut 500 mi
lioane de lei cu stația Mol, 
o să pierdem și cu Shell. în 
loc să intre banii în folosul 
comunității cu siguranță 
vor intra în folosul revoluț
ionarilor”, a afirmat Aurel 
Oprișa. “Până când situa
ția juridică a acestui teren 
se va clarifica mă voi ab
ține de la vot”, mărturisea 
dl Anghel Nistor. Așadar, 
din nou problema Shell a 
fost amânată cu 9 voturi 
pentru, 7 împotrivă și 4 
abțineri.

Cristina CÎNDA

Carte de 
proverbe 
trilingva

La sfârșitul lunii iunie, la Li
ceul Teoretic Traian din Deva, a 
avut loc lansarea cărții “Pro
verbe, Proverbs și Prover- 
bes”. Cartea reprezintă o selec
ție trilingvă de proverbe în limbile 
română, franceză și engleză și a 
fost realizată de către prof. 
Anamaria Micu și-Mioara Besoiu.

Momentul lansării a fost 
marcat de prezența a nume
roși elevi, profesori, a scriito
rului Gligor Hașa, precum și a 
poetei Paulina Popa. (C.P.)

Cu Snoopy in jurul lumii.

în număr de 30.
Fiecare Happy Meal? o bucurie, câte o jucărie produse delicioase: un hamburcjer. o porție de cartofi 

prăjiți Șl O băutură răcoritoare. vaL-Mâ m Urnita Uoo*a riMw*>ii
01*** U J/XS1

Consiliul de administrație de la 
SC ALIMENTARA SA Deva

convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 

29.07.1999, ora 16,00, la sediul societății din Deva, B-dul Decebal, bl. F, parter.
ORDINEA DE ZI:

- analiza situației economico-financiare pe semestrul I 1999;
- închirieri spații comerciale;
- vânzări spații comerciale; 
-diverse.
în situația în care nu sunt întrunite condițiile de prezență pentru prima convocare, a doua 

Adunare Generală Extraordinară va fi convocată în data de 30.07.1999, în același loc și oră.

urbanistic general (P.U.G.) al 
comunei Beriu

în temeiul reglementărilor art. 2 din H.G. nr. 525/1996 
- "pentru aprobarea Regulamentului general de urba
nism” și a art. 2 din H.G. nr. 59/1999 - "pentru modificarea 
art. 2 din H.G. nr. 525/1996" privitoare la elaborarea, 
actualizarea și aprobarea conform legii a acestor docu
mentații până cel târziu la data de 01.-12.1999, încă din 
anul 1997, Primăria locală a comunei Beriu a contractat 
realizarea documentației P.U.G. cu SC "CASA DEVA” SRL 
Deva, reprezentată prin dl arh. Ilișiu Eugen.

După predarea din data de 23.12.1998, lucrarea a fost 
completată cu cele solicitate de reprezentanții Primăriei și 
actualmente este expusă în vederea consultării popu
lației.

Pe data de 09.07.1999 va avea loc AVIZAREA, potrivit 
reglementărilor în vigoare de către comisia locală de 
urbanism și amenajarea teritoriului.

Sing. Dorin loan PESCARU

Primăria comunei Bretea 
Română

cu sediul în localitatea Bretea Română
ORGANIZEAZĂ

Licitație publică pentru valorificarea unui 
volum de masă lemnoasă de 583 mc plopi pe picior 
aflați pe DC 104 Ruși - Ocolișu Mare, DN 66 - 
Măceu și pășune Silvuț - Plopi.

Licitația va avea loc în data de 28.07.1999, ora 
10,00.

Relații privind licitația și prețul de pornire se pot 
obține la sediul Primăriei Bretea Română, telefoane 
761152 sau 761132.

In caz de neadjudecare, licitația se repetă în 
fiecare zi de miercuri, ora 10,00.

în atenția pescarilor sportivi
Lacul de acumulare Cinciș, ca bazin de folo

sință piscicolă este arendat pentru pescuit sportiv 
de către Asociația Județeană a Vânătorilor și Pesca
rilor Sportivi Hunedoara conform contractului nr. 
25/ 1.04.1986 încheiat cu Direcția Silvică Deva în 
numele Statului Român până la 31.12.2002.

Orice alți “pretendenți” la dreptul de folosință 
piscicolă vor suporta rigorile legii.

INSPECȚIA ÎN construcții
___________________ I_______________________________ >________1______

Anunță susținerea examenului de atestare a 
diriginților de șantier, personalului de laborator, 
responsabililor privind urmărirea comportării in 
timp a construcțiilor și a personalului CTC, in 
data de 22.07.1999, ora 10,00, in clădirea bloc 
H3, str. Avram lancu, Deva.

La Stadionul "Cetate" 
Deva, s-a desfășurat sâm
bătă, 3 iulie, expoziția 
chinoiogică CAC, orga
nizată de Asociația Chi
noiogică din România și 
Asociația Chinoiogică 
“Fideiius ” De va. A u par
ticipat 236 de câini din 
țară și din Ungaria, de 
rase variate. Au fost arbi
trați în ringuri de către 
arbitri din Ungaria, Iu
goslavia și România.

Față de anii precedenți, 
paticiparea și organizarea 
au fost mai bune. Ca de 
obicei pe lângă expoziția 
propriu-zisă, care a dus în 
atenția iubitorilor de câini 
exemplare valoroase, s-a 
organizat și un mini-târg 
de căței, cu mâncare și ac
cesorii din piele (iese, bot-

Expoziție canină
nițe, hamuri) pentru aceste 
animale de companie.

Premiile obținute de cei 
mai reușiți câini au constat 
în plachete, cocarde, cupe și 
mâncare specială pentru ei. 
Eie au fost posibile, ca și 
organizarea expoziției de 
altfel, prin sprijinul firmelor 
Atom Plus internaționi SRL 
București (sponsor princi
pat), Saiutaris SRL, Point 
Paper SRL, Grapho Tipex 
SRL, Devasat, Cuvântul liber 
și Radio 1.

Cupa “Best in Show” 
Deva CAC '99 a revenit câi
nelui - campion internațio
nal Ben - Ben's Heart - Brea
ker, din Timișoara. Rezervă, 
deci pe locul ai ii-iea, a fost 
Quincy of Nanoon Spirit, 
din Arad. (V. ROMAN, T. 
MÂNU)

Cunoscutul fost handbalist Cristian Gațu și soția 
Tamara s-au prezentat la concurs cu două splendide 

exemplare de Caniche pitic argintiu
Foto: Traian MÂNU

SC UGER COM IMPEXSRL 
OEVR 

ANGAJEAZĂ AGENȚI COMERCIALI Șl 
VÂNZĂTOARE MAGAZIN ALIMENTAR, 

cu experiența în domeniu.
Relații tel. 054/ 219300, 230793 până 

la ora 16.

PRIMĂRIA COMUNEI BRETEA
ROMÂNĂ

cu sediul in localitatea Bretea Români 
ORGANIZEAZĂ

LICITAȚIE PUBLICĂ pentru vânzarea obiecti
vului GRAJD 172 LOCURI CU ANEXE aflat in satul 
Ocolișu Mare, comuna Bretea Romană.

Licitația va avea loc in data de 29.07.1999, 
ora 10,00.

Relații privind licitația ți prețul de pornire se 
pot obține la sediul Primăriei Bretea Români, 
telefoane 761132 sau 761152

In caz de neadjudecare licitația sc repeți in 
fiecare zi de joi a săptămânii.


