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naturii, așternut în tăcere 
peste împrejurimi, se 
înfățișa privirii noastre 
scăldat în auriul caid ai 
soarelui de iulie. Doar 
legănarea abia percep
tibilă a desișului de pe 
marginea drumului și 
ciripitul melodios ai 
păsărelelor “stânjeneau” 
tihna locului.

Zidurile ai be ivite în 
depărtare ne reamintesc 
ținta acestei depiăsări...E

O LIGEHDÂ RENÂSGUTÂ
prima noastră vizită ia 
lăcașul a cărui piatră de 
temelie a fost pusă și 
sfințită ia 22 iunie 1992, 
reînnodat fiind astfel firul 
unei bogate și zbuciumate 
istorii întreruptă vreme de 
aproape două secole. 
Lăsăm în urmă tumultul 
vieții de zi cu zi și 
pătrundem în "sanctuarul” 
mănăstirii, admirând 
frumusețea ansamblului 
arhitectural ce îmbracă 
clădirea bisericii, a altarului 
de vară și a chiliilor străjuite

de mozaicul florilor 
însuflețite, parcă, de atâta 
culoare. Ce ait ioc i-ar trebui 
muritorului pentru a-și 
despovăra sufletul și a-i 
umple apoi cu “licoarea” 
păcii divine?...

Rostuirea sfântă a unui 
asemenea lăcaș de 
închinăciune a început să 
fie înfăptuită încă din timpul 
secolului al XVii-iea, pe 
teritoriul satului Crișan (pe 
atunci Vaca), aceasta și ca 
un refugiu în urma presiunii 
religiei protestante asupra

ortodoxismului din 
Transilvania. După ce a 
fost terminată, însă, 
mănăstirea a funcționat 
puțină vreme, fiind 
probabil abandonată și 
încetându-și definitiv 
activitatea din cauza unor 
alunecări de teren; așa 
încât a dispărut tot mai 
mult din memoria locui
torilor Țării Zaranduiui, 
intrând in legendă.

Georgeta BÎRLA
(Continuare în pag. 2)

' Vineri, 24 
iulie a.c., 
Asociația 1
Culturală 
Maghiară din 
Transilvania 
și Asociația • -

llariu s-a 
sinucis 

Polițiștii au efectuat 
cercetări pentru luarea 
măsurilor legale privind 
pe llariu Predovici, de 67 
de ani, din Simerla, 
pensionar.

llariu s-a spânzurat în 
garaj.

5-a tratat și 
a murit

Ion Petre, de 64 de ani, 
din comuna Masloc, 
județul Timiș, a fost găsit 
mort într-o cameră a 
Complexului hotelier UTB 
Geoagiu. El se afla la 
tratament împreună cu 
soția.

In cele două cazuri nu 
există suspiciuni de fapte 
penale.

Cadavrul din 
pârâul 

“Balomir" 
Recent, în albia pârâului 

“Balomir”, la aproximativ 
10 km de Uricani, a fost 
găsit cadavrul unei 
persoane de sex feminin, 
în vârstă de 35-45 de ani, 
aflat în stare avansată de 
putrefacție.

Din primele cercetări s- 
a stabilit că decesul a 
survenit în urmă cu 10-15 
zile.

Măsurile legale ur
mează a fi luate după 
punerea concluziilor de 
către medicul legist.

Coliziune, 
căruță, 
moarte 

Era puțin trecut peste 
ora 22 când, pe D.J. 687, 
între Telluc și Hunedoara, 
se deplasa cu autotu
rismul șl Sandu Felician 
Dobra, 45 de ani, muncitor 
la SC “Siderurgica” SA.

Nu a adaptat viteza la 
condițiile de trafic pe timp 
de noapte, Iar într-o curbă 
a Intrat în coliziune cu o 
căruță încărcată cu fân, 
care staționa pe carosabil, 
neflind semnalizată.

în urma impactului, 
Sandu a murit, iar 
căruțașul Carol Albert, de 
64 de ani, a fost rănit grav. 

JVN.)

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Umanitară Hunyadi 
Jănos organizează, in 
cadrul festivalului “Zilele 
culturii hunedorene”, un 
concert extraordinar de 
orgă, în interpretarea 
solistei Magyari Zita. 
Gazde vor fi Biserica 
Romano-Catolică din 
Hunedoara (începând cu 
ora 17,00) și apoi 
Biserica Reformată din 
Deva (ora 19,00). (G.B.)

-
r
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Județul 
Hunedoara LIBER
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Specialiștii în pomicultură sunt 
unanimi în aprecierea că 

potențialul livezilor românești este 
într-un continuu declin după 1990. 
Din cele peste 200 mii ha livezi 
existente se știe că mai mult de 60 la 
sută au durata de exploatare 
depășită. în ultimii ani, datorită 
costurilor ridicate, nu s-au mai făcut 
plantații organizate. Starea concretă 
a pomiculturii românești se poate

se mai bucură de atenția cuvenită. Ca 
dovadă stă mărturie și faptul că 
alocațiile bugetare s-au făcut abia la un 
nivel de circa 60 la sută din necesar. în 
plus, ca urmare a slabei remunerări, nu 
mai există nici motivație pentru a putea 
fi atrași tineri cercetători, deși se știe 
că formarea unui bun specialist în 
pomicultură durează cel puțin un 
deceniu, un deceniu și jumătate. Chiar 
și din foștii specialiști în cercetare cam

Importurile omoară producția autohtonă de fructe

Livezile noastre au obosit 
prea repede

vedea și în bazinele consacrate, 
unde potențialul productiv s-a redus 
drastic.

Cu referire la județul nostru se 
poate constata că faima pomicultorilor 
din Geoagiu, a celor din zonele Hațeg, 
Deva, Sântandrei, Rădulești și altele a 
început să pălească, pe sute de ha de 
plantații rămânând nelucrat solul, iar 
tăierile, stropirile și fertilizările au fost 
complet abandonate. Ca un fenomen 
generalizat în majoritatea localităților, 
nici pomii răzleți, în special'specia 
prunului, n-au mai dat rod în ultimii trei- 
patru ani, pe lângă factorii climatici 
nefavorabili o influență având-o și 
neexecutarea lucrărilor minime de 
îngrijire.

Cum un necaz nu vine niciodată 
singur, iată că nici cercetarea 
științifică din domeniul pomiculturii nu

o treime au plecat din sistem, 
îndreptându-se spre alte ocupații.

Pe lângă cele arătate mai trebuie 
spus că s-a redus substanțial și 
producția de material săditor. Dacă 
înainte de 1990 se produceau anual în 
pepiniere circa 11 milioane puieți, 
acum nu se mai realizează nici 
jumătate, nefiind departe, poate, timpul 
când vom recurge la importuri. Pentru 
a-și reveni cât de cât pomicultura, se 
apreciază că ar trebui făcute anual 
plantații noi pe cel puțin 14.000 ha.

Desigur că și importurile de fructe, 
inclusiv exotice, au jucat un rol nefast 
asupra pomiculturii românești. Să 
nădăjduim că ne vom trezi la realitate 
și vom reuși să refacem cât de cât 
soarta pomiculturii noastre.

Nicoiae TÎRCOB

«ochelari 
pentru

1 eclipsă
Tn chioșcurile de vânzare 

a ziarului "Cuvântul liber" puteți 
găsi ochelari pentru eclipsa.

Frâne în activitatea
SC Deva

• Unitatea stă solid pe roate
• Stop concurenței neloiale!
• Saiariații au declanșat con

flictul colectiv de muncă
• Se așteaptă sprijinul auto

rităților locale

SC DeVa Trans SA a fost și 
rămâne cea mai puternică unitate de 
transport în comun din municipiul 
reședință de județ; cu o bază tehnico- 
materială corespunzătoare, cu 
oameni bine pregătiți profesional, cu o 
capacitate de organizare și acțiune 
îndelung probată de practică, de 
viață. Din păcate, în prezent ea trece 
printr-o perioadă grea, asemenea 
întregii țări. Ne spun concret din ce 
cauze directorul general al societății, 
ing. loan Roman, și liderul sindicatului 
liber al șoferilor, conducătorul auto 
Viorel Mateiu.

l-am aflat deunăzi la sediul unității, 
după încetarea grevei spontane 
organizate aici timp de două zile, 
definitivând un document tocmai pe 
tema declanșării amintitei acțiuni. „într- 
adevăr avem o bază tehnică bună, un 
parc de autobuze corespunzător, deși 
din cele 58 de autobuze 11 sunt 
pregătite de casare, iar alte câteva 
sunt și ele destul de „obosite”, avem 
meseriași capabili și serioși, ateliere 
de reparații, tunel de spălat

Trans SA
autobuzele, depozite de materiale și 
carburanți, pot spune că stăm bine pe 
roți, subliniază loan Roman. însă 
greutățile multe și mari din viața 
economică și socială a țării nu ne-au 
ocolit nici pe noi. Uzura mașinilor, 
prețurile ridicate ale carburanților și 
pieselor de schimb, starea drumurilor, 
veniturile tot mai modeste ale populației, 
creșterea aberantă a taxelor și 
impozitelor de tot felul, boala aceasta 
incurabilă a blocajului economico- 
financiar ne-au pus o parte din 
activitate pe butuci. Am casat mașini, 
am disponibilizat personal (la cerere, 
fără probleme), am restrâns unele 
trasee de transport. Veniturile 
societății s-au redus și ele încât nu pot 
să le asigur oamenilor salarii cât de cât 
decente."

Cu toate acestea, colectivul se 
mobilizează exemplar, a reușit să 
recupereze în bună măsură restanțele 
de 175 de milioane de lei la activitatea 
de transport din primele luni ale anului, 
însă are mari sume de primit de la 
unele unități și instituții pentru care 
prestează servicii de transport în 
comun: SM Barza - 515 milioane de lei; 
Primăria Deva - 70 de milioane de lei; 
Siderurgica Hunedoara - 23 de

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Circulația trenurilor 
de calatori între 

România și 
Iugoslavia va fi 

reluată din 22 iulie
Circulația trenurilor de 

călători între România și 
Iugoslavia va fi reluată 
începînd cu data de 22 iulie, 
informează un comunicat al 
Societății Naționale de 
Transport feroviar de 
Călători transmis agenției 
MEDIAFAX.

Trenul rapid “Banat” 366/ 
367 va circula, deocamdată, 
numai pe relația Timișoara - 
Belgrad și retur, întrucât 
circulația pe relația Timișoara 

București este în 
continuare anulată, din 
cauza inundațiilor din zonă.

Ajutoare pentru sinistrați
La inițiativa primarului 

din Simeria
Astăzi la ora 14,00 un autobuz aparținând primăriei din Simeria, 

încărcat cu ajutoare va pleca spre sinistrații de la Râu Mare Retezat. La 
inițiativa dlui primar loan Rovinaru, simerienii au demarat o amplă acțiune 
de colectare a ajutoarelor. Prin intermediul televiziunii prin cablu s-a făcut 
apel tuturor persoanelor care pot da câte ceva să nu ezite. Cei care au 
ajutat cel mai mult au fost - în opinia dlui primar loan Rovinaru - patronii din 
Simeria. S-a adunat o mare cantitate de alimente neperisabile care va fi 
transportată în Retezat. “Am mers practic din poartă în poartă și am 
reușit să-i convingem pe oameni să ne ajute. Am considerat că cel mai 
util este ajutorul în produse, așa încât și pe cei care au venit cu bani i-am 
îndrumat să meargă și să cumpere alimente. Avem o mare cantitate dq 
zahăr, ulei, conserve și alte produse nealterabile". Pe lângă alimente au 
fost strânse și foarte multe articole de îmbrăcăminte. “Chiar dacă hainele 
nu sunt noi, eu cred că vor fi de folos celor de la Braz:. Din câte se pare, 
Simeria este deocamdată singurul oraș din județ unde s-a organizat o 
acțiune de o asemenea amploare.

A. NiSTOR

Ajutor 
umanitar

Minerii din cadrul 
Sucursalei miniere Vețel au 
donat cantinei muncitorilor 
sinistrați de la barajul Gura 
Apei masa primită la intrare în 
schimb pe o săptămână. 
Donația a fost în valoare de 5 
milioane de lei și a constat în 
alimente. La inițiativa 
minerilor și a liderilor de 
sindicat din mina Vețel 
urmează încă o donație 
constând în îmbrăcăminte și 
încălțăminte.

'T. MÂNU Â

Până se rezolvă treaba la primărie un pui de somn nu strică. 
Foto: Traian MÂNU

• - Eu îl înlocuiesc pe director o dată pe lună. 
-Tu, un amărât de contabil?!
- Dacă nu crezi, întreab-o pe nevastă-sa!
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Din Ciuipăz (Peștișu Mic) 
am primit ia redacție o 
scrisoare emoționantă 
semnată de Traian Moga. 
Dânsul ne mărturisește că 
este veteran de război, a 
luptat pentru eliberarea 
Ardealului, fiind luat 
prizonier, perioadă 
pe care a trăit-o în 
lagărul XVII din Aus
tria. Scăpând ca 
prin minune, în timp 
ce majoritatea 
colegilor să! de 
arme au murit, după 
războiul ai doilea 
mondial a venit 
acasă, primind ser
viciu ia paza 
pădurilor, in satul 
care acum mai 
numără 16 familii a 
fost cântăreț biseri
cesc ia biserica ortodoxă 
ridicată din lemn, acoperită cu 
șindrilă și carton, veche de 
aproape 200 de ani. 
Construcția, deteriorându-se, 
a fost nevoie de ridicarea unei 
alte biserici, lucru discutat 
împreună cu consătenii săi. 
fn realizarea acestui obiectiv

începutul anilor ’90 ai 
secolului nostru a readus 
însă în atenție istoria 
mănăstirii Crișan, odată cu 
efectuarea unor cercetări 
arheologice de către un 
grup de cercetători și 
muzeografi din Cluj, Deva, 
București, Chișinău și 
Sighișoara. Săpăturile au 
scos ia iveală valoroase 
vestigii materiale, temei 
convingător pentru a 
reînființa sfântul lăcaș de 
ia Crișan, cu sprijinul moral 
și materia! ai localnicilor, ai

Joi 
22 iulie

TVR’I
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) 18.10 Voie bună la 
TVR 19.10 Sunset Beach (s, ep. 
493) 20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor 21.00 
Miracole (s, ep. 11) 22.15 Cu 
ochii'n 4 23.00 Jurnalul de 
noapte. Sport 23.15 Zonă 
periculoasă (f.a. SUA 1990)

10.15 Limbi străine. Germană 
10.40Ofamilieciudată (r) 11.10 
Star Trek (r) 12.10 Ecranizări 
Mircea Eliade 13.10 Căsuța din 

au întâmpinat numeroase 
greutăți: organele în drept nu 
le-au acordat autorizație de 
construcție, amenințăndu-i 
pe oameni că noua biserică 
va fi demolată. Așa că, după 
cum ne scrie di Traian Moga,

La Ciuipăz,

A FOST 
SFINȚITĂ NOUA 

BISERICĂ 
ORTODOXĂ

în timp ce în București se 
demolau biserici, acum 25 de 
ani. ia Ciuipăz începea 
construcția unei biserici fără 
autorizație. La construcție a 
ajutat cât a putut preotul 
Cibian.

„Așa că duminică, 27 
iunie 1999, s-a sfințit acest

q GINDĂ RE NĂSCUTA
altor binevoitori și slujitori 
ai bisericii din zonă și ai 
episcopiei.

A ctuaia biserică,
purtând hramul “Nașterii 
Maicii Domnului", s-a 
împodobit cu admirabile 
lucrări sculptate în lemn, 
săvârșite ia Tg. Neamț, cu 
izbutite vitralii realizate, de 
asemenea, în Moldova și 
cu icoane pictate în 
București. Dincolo de 
he/eșteu, ia marginea 
pădurii, altarul din lemn ce 
poartă hramul “Tututor

prerie (s) 14.00 Emisiune în limba 
germană 15.00 Rebelul (s, ep. 98) 
16.00 Grecia (s, ep. 100) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 916) 17.30 
Impact 18.00 Primul val (s, ep.4) 
20.00 întunericul acoperă 
Pământul (dramă Germania)
21.30 Dosarele istoriei 22.30 
Cultura sportului

AMTSNA1
8.00 Cutia cu jucării 10.50 Știri 

11.00 Kelly (s, ep. 6) 11.30 A treia 
planetă de la Soare (s) 12.00 
Tropical Heat (s, ep. 16) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 Nash 
Bridges (s) 14.00 Esmeralda (s, 
ep. 77) 15.00 Ape liniștite (s, ep. 
84) 16.10 Luz Maria (s, ep. 55) 
17.00 Știri 17.28 Leonela (s, ep. 
93, 94) 19.00 Observator 20.03 
Jocul supraviețuirii (f.a. SUA 
1.995) 21.45 Brigada mobilă
22.15 Observator 22.48 Teroare 
de oțel (f.a SUA 1998) 

lăcaș de cult din Ciuipăz, 
fiind unui dintre cete mai 
frumoase de ia noi din 
pădurenime. La sfințire a 
participat un sobor de 12 
preoți în frunte cu 
preasfințitui episcop...

După terminarea 
slujbei a fost organizată 
o masă ia căminul cul
tural ia care au 
participat 59 de 
persoane dintre cele ce 
au ajutat la terminarea 
acestui lăcaș."
Organizatori au fost 
Traian Toma, Petru 
Simionescu, împreună 
cu preotul paroh, cu 
contribuția localnicilor. 
Biserica a fost 
construită de Fiorea din 
Nandru căruia cei din 
Ciuipăz i-au mulțumit 

cu căldură.
După cum ne 

mărturisește și autorul 
scrisorii primite ia redacție? 
biserica ortodoxă din 
Ciuipăz este mândria 
tuturor sătenilor.

Minei BODEA 

sfinților români”, amintind 
de biserica de la 
Ribicioara, adună în jurul 
său sute de credincioși în 
timpul slujbelor ce 
prăznuiesc hramul 
mănăstirii.

Și în tot acest spațiu 
binecuvântat (păstorit de 
starețul Visarion Neag), cei 
care H va căuta pe 
Dumnezeu, sau măcar pe 
sine însuși, va afla poate 
mai ușor calea cea 
îndreptătoare...

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit 
(r) 11.00 Alesul inimii (r) 12.30 
News Radio (s) 13.00 Știrile PRO 
TV 13.10 Cu lumea în cap (r) 
15.00 Familia Bundy (s) 15.30 
Ștrengărița (s, ep. 64) 16.15 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Aripile pasiunii (s, 
ep. 41) 18.30 Inimă de țigancă 
(s, ep. 45) 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 135)
21.30 Mercenarii (s, ep. 25) 22.25 
Știrile PRO TV 22.30 Prietenii tăi 
(s, ep. 63) 23.00 Millennium (s, 
ep. 14)

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și seriale 

(reluări) 13.30 Maria (s) 14.15 
Aria (r) 16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Celeste se întoarce (s)

(Urmare din pag. 1)

milioane de lei; Primăria Crișcior 
- 23 de milioane de lei; Primăria 
Brad - 15 milioane de lei etc. 
(sume înregistrate în 2 iulie 
1999). ,,în plus, a^apărut 
această concurență neloială a 
activității noastre de transport 
în comun din partea unor firme 
private, continuă Viorel Mateiu. 
De ce spun neloială? Pentru că 
circulă haotic, fără program, la 
ore de vârf în gări și autogări, 
luându-ne călătorii noștri 
tradiționali și diminuându-ne în 
mod considerabil veniturile. 
Este de domeniul absurdului să 
vezi la aceeași oră, în aceeași 
stație, pentru traseul 6 Deva, 22 
de autobuze și microbuze, din 

Frâne in activitatea 
SC Deva Trans SA

care doar 5 ale Deva Trans. 
Tocmai de aceea, în urmă cu 
două săptămâni, sindicatul 
nostru a declanșat o grevă 
spontană, cu câteva 
revendicări precise, între care 
principală este solicitarea de 
măsuri imediate din partea 
organelor locale și centrale 
abilitate pentru eliminarea 
actelor de concurență neloială 
în transportul în comun în 
municipiile Deva și Brad și pe 
traseele arondate acestora. N- 
am cerut salarii mai mari, deși 
câștigăm destul de modest, n- 
am cerut alte drepturi, doar să 
putem lucra în spiritul legii, ca 
nimeni să nu ne dijmuiască 
veniturile.”

De menționat că încă în 
urmă cu mai bine de un an, în 
21 aprilie 1998, conducerea SC 
Deva Trans și sindicatul liber de 
aicL.au adus la cunoștința 
Prefecturii, DGFPCFS, FPS, 
Gărzii Financiare, Primăriilor 
Deva și Brad, inclusiv 
Ministerului Transporturilor, 
această stare de lucruri și 
altele care le îngreunează 
activitatea, inclusiv faptul că nu 
li se acordă compensarea 
prețului biletelor pentru veterani 
de război, invalizi, revoluționari 
de către consiliile locale, însă 
nu ău primit vreun sprijin sau 
măcar vreun răspuns. Drept 
urmare, în 5 martie 1999 au 
revenit cu atenționarea 
respectivilor factori pentru 

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. 11) 22.10 Milady (s) 23.00 
Perry Mason: Cazul gangsterului 
(f. p. SUA 1991)

prima tv
9.00 Dimineața pe plajă 13.00 

Nimeni nu e perfect (s) 14.00 
Jerry Springer Show 15.00 
Trăiește vara cu Nadine 17.00 
Pretutindeni cu tine (s) 18.00 Știri 
19.00 Karaoke Show 20.00 Cy
borg (f. SF SUA 1989) 21.30 Apel 
de urgență 21.50 Real TV 22.10 
Știri 22.30 Show-ul de noapte

10.00 Lacul lebedelor (f. 
animație SUA 1994) 11.30 
Franklin (s) 12.00 Mizerabilii 
(dramă Franța ’95) 15,00 Mai iute 
ca moartea (w. SUA 1995) 16.45 

aceleași probleme. Neprimind 
nici de această dată răspuns, 
au declanșat, cum spuneam, 
greva spontană.

„Colegii sindicaliști au 
discutat între ei (pentru că eu 
sunt în concediu), s-au 
consultat cu dl director 
general Roman și au hotărât 
să înceteze greva, având în 
vedere, mai ales, situația grea 
prin care trece județul nostru 
în urma inundațiilor și 
celorlalte calamități din ultima 
vreme, însă conflictul nostru 
de muncă rămâne deschis. 
Grav este că primarul 
municipiului Deva, dl Mircia 
Muntean, a refuzat să 
primească delegația 
protestatarilor noștri;

neplăcut este că nu acordă 
atenția cuvenită transportului 
în comun în localitate, deși 
are responsabilități clare în 

. acest domeniu stipulate în 
Ordonanța 44/1997 (art. 46), 
referitor la competența 
consiliilor locale privind 
transportul public de 
persoane, în Legea 69/1991 
și în Legea 189/1998. Așa că 
ne vom continua acțiunile de 
protest pe căi legale până 
când problemele noastre vor 
fi rezolvate”.

Am mai reținut de la 
interlocutori că nimeni de la 
Deva Trans nu este 
împotriva firmelor private, a 
concurenței, însă fiecare să 
lucreze legal, după 
programe riguros întocmite 
și respectate. Ei nu cer bani 
în plus decât sumele pentru 
care prestează servicii și 
sprijinul consiliilor locale 
Deva și Brad cu fonduri 
pentru transportul urban de 
călători, așa cum se 
prevede în Legea 
Administrației Publice Locale. 
Cine dacă nu primarii au 
obligația, transformată în 
mulțumire și mândrie, ca un 
foarte important domeniu - 
cel de transport în comun - 
să meargă bine, spre 
satisfacția generală, a 
populației și a autorităților?

Hugo și Floyd (co. SUA 1996)
18.30 Nu poți uita trecutul 
(dramă SUA 1996) 20.00 
Foamea (s) 20.30 Un zâmbet 
ca al tău (co. SUA 1997) 22.15 
G. I.Jane (f.a. SUA 1997)

PRO TY - 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 
>n programele posturilor TV.

iiegesce»
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2 BERBEC
Doamnele au tendința 

spre superficialitate și pe 
urmă dau de obstacole. Nu 
vă pierdeți răbdarea, 
încercați și a doua ocazie 
dacă ați ratat prima.

TAUR
Inimile doamnelor sunt ca 

"iasca”, deci se pot aprinde 
ușor. Programați-vă o 
întâlnire cu cineva pentru că 
merită să luați foc.

O GEMENI
Zile potrivite pentru 

vacanță. Dar dacă nu vă 
permiteți un concediu, luați- 
vă îndatoririle profesionale în 
serios.

Z> RAC
Fiți prudenți și feriți-vă de 

decizii grăbite și 
responsabilități care vă 
depășesc puterile. Pentru 
afaceri nu există un moment 
anume.

O LEU
Aveți parte de bucurii și 

neplăceri în egală măsură. 
Agitația și încordarea pot 
duce la greșeli grave. Evitați 
conflictele, odihniți-vă.

O FECIOARĂ
Deciziile privind situația 

materială amânați-le. 
Doamnele care au neplăceri 
la locul de muncă își vor găsi 
liniștea în familie.

O BALANȚĂ
încercați să legalizați 

legătura pe care o aveți. 
Situația dv materială se va 
îmbunătăți pe neașteptate.

O SCORPION
Evitați cheltuielile și 

strângeți cureaua. Nu vă 
opuneți sentimentelor și 
profitați de dragoste din plin, 
căci ceilalți vă invidiază.

O SĂGETĂTOR
O persoană pe care nu ați 

agreat-o intră în viața dv și 
nu vă mai puteți despărți de 
ea, fiind capabili de orice 
nebunie.

Z> CAPRICORN
Puteți răsufla ușurați; 

problemele sunt depășite. x 
Puteți face pace cu Cei cu 
care v-ați certat sau obține 
victorii financiare.

3 VĂRSĂTOR
Analizați semnăturile 

partenerilor. Cei carfe-și scriu 
numele ca pe orice alt rând 
sunt simpli, sinceri, de 
încredere; cei cu semnături 
mari și dificile sunt încrezuți 
și încăpățânați.

O PEȘTI
îngropați trecutul și nu mai 

căutați vinovați. Bucurați-vă 
de armonia relației cu 
persoana iubită, fiți indulgenți 
cu ceilalți.

s_____________________ >

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ 

Șl EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

DEVA
Societate pe acțiuni.cu capital privat, 

înmatriculată la Registrul Comerțului Deva, 
cu nr. J20/618/1991.

Cont 2511.1 -133.1/ROL B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Director - TIBERIU ISTRATE • Redactor șef- NICOLAE TÎRCOB • Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN ■ Secretari generali 
de redacție, șefi de departamente - MINEL BODEA, SABIN CERBU • Departamentul politic - VALENTIN NEAGU, CORNEL 
POENAR, ANDREI NISTOR • Departamentul social ESTERA SÎNA, CRISTINA CÎNDA, CIPRIAN MARINUT • Departamentul 
reformă-restructurare - DUMITRU GHEONEA (șef departament), TRAIAN BONDOR, ADRIAN SĂLĂGEAN • Departamentul 
educatie-cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BÎRLA • Fotoreporter - TRAIAN MÂNU • Responsabil de număr - 
MIHAELA TARNOVSCHI • Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN • Culegere șl tehnoredactare computerizată 
- CODRUȚA GOȚA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, INA JURCONE, EVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara • Telefoane: 211275, 212157, 225904 
(tipografie); Fax 218061

* E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru 

articolele necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tiparul 
executat 

la 
Tipografia 
“Cuvântul 

liber” 
Deva

aicL.au
deva.iiruc.ro


22 IULIE 1998 Cuvântul liber

Străbatem locuri prin care istoria nu s-a zgârcit să lase 
urme. ..Dimpotrivă, pe tot cuprinsul comunei, situată pe 
valea CrițuluiAlb, mărturii sub formă de vestigii și de monumente 

ne conving că așezări precum Ribița, Crișan, Ribicioara sau 
Dumbrava de Sus și Dumbrava de Jos au avut parte de un trecut 
frământat, aici fiind consemnate momente semnificative ale istoriei 
acestor locuri, dar și a neamului.

Una dintre mărturiile pomenite ne întâmpină chiar la intrarea 
în satul centru de comună (a cărui primă atestare documentară 
datează din anul 1369), după ce traversăm podul peste Crișul 
Alb; se spune că aici, unde a fost ridicați troița în amintirea 
răsculaților de la 1784, a fost depusă o parte din trupul lui 
Crișan (după ce a fost despicat în mai multe bucăți), pentru a-i 
înfricoșa pe țărani. Trecând podul peste vale, un alt reper legendar 
atrage privirea și interesul trecătorului: Biserica Ortodoxă din 
Ribița, construită la începutul secolului al XV-lea și declarată 
monument istoric, se remarcă prin picturile sale originale, unice în 
țară, importante nu doar pentru valoarea lor artistică și teologică, 
ci și pentru cea documentară.

Peste dealul ce mărginește satul Ribița la răsărit, înconjurat 
de asemenea de dealuri și păduri, se înalță un alt lăcaș sfânt, 
singurul atestat documentar de prin părțile Zarandului cu o 
vechime de două-trei secole: Mănăstirea Crișan. Continuând 
drumul spre satul cu același nume, pe pârâul Goldeștilor, întâlnim 
casa construită în amintirea celui care a fost strategul Răscoalei 
de la 1784; locuința în care s-a născut Crișan la 1733 separe că 
a dăinuit până în anul 1935, pe locul vechii construcții fiind 
ridicată în anul 1979 actuala casă memorials, în fața căreia se 
află bustul lui Crișan (dezvelit în 1928).

Și călătorul va putea cutreiera mai departe ținutul pitoresc al 
depresiunii, fie înspre Dumbrava de Jos și apoi cea de Sus, așezări 
cu îndeletniciri tradiționale, fie înspre Uibărești sau către 
Ribicioara (cu a sa biserică din lemn și colecție de icoane pictate 
pe sticlă și lemn), pe un traseu parcurs, mai cu seamă în lunile de 
vară, de numeroși turiști...

Stadiul elaborării planului 
urbanistic general (P*U»G»)

în temeiul reglementărilor 
art. 2 din H. G. nr. 525/1996 și al 
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 documentații până cel 
târziu la data de 01.12.1999. 
Primăria Ribița a contractat 
documentația P. U. G. pentru cele 
6 sate componente ale comunei 
cu SC lonescu Radu Onix SNC 
Deva, in anul 1997. în data de

06.05.1999, documentația cu 
toate piesele componente 
(scrise și desenate) a fost 
predată beneficiarului, 
actualmente este expusă la 
primărie în vederea 
consultării populației. 
Comisia locală de urbanism 
și amenajarea teritoriului de 
pe lângă Primăria comunei 
Ribița, la sfârșitul lunii iulie 
a.c., are pe agenda de lucru 
AVIZAREA documentației, 
(sing. Dorin loan PESCARU)

Interes exista, bani 
dacă ar mai fi

Vremea mohorâtă și pana de curent îi 
obliga pe salariații Primăriei Ribița să 
lucreze în semiobscuritate. însă atunci 
când am abordat problemele comunei am 
avut bucuria descoperirii unor oameni 
luminați, care-și cunosc atribuțiile și sunt 
interesați de bunul mers al lucrurilor. Dl 
loan Paulin Budău, primar, și dna 
Alexandrina Miron, contabilă, au răspuns 
cu promptitudine la orice întrebare, nevoia 
verificării ( nu a cunoașterii!) unor cifre 
ivindu-se o dată sau de două ori.

Lucrări sistate
Investiții anul acesta nu se fac din lipsă 

de fonduri. La buget au primit de la Consiliul 
județean 280 de milioane de lei, sume defal
cate. Din acești bani se asigură salariile 
personalului Primăriei și indemnizațiile celor 
11 consilieri. Prioritățile sunt: repararea 
drumurilor (DN 76 spre Dumbrava), iluminatul 
public (la care s-a renunțat pe timp de vară) 
și plata facturii telefonice.

Din cele șase sate școlile sunt 
funcționale doar în trei, în celelalte trei ele 
fiind închise de 15-20 de ani. La Ribița, școala 
cu 8 clase a fost refăcută în mare parte în 
1997-1998 (s-a înlocuit acoperișul, s-au 
reparat pereții, s-a zugrăvit). Ar mai trebui 
făcute pardoselile, dar nu sunt bani. în 1996- 
1997 s-a reparat Școala primară din 
Dumbrava de Jos, iar cea din Crișan e în 
stare bună. Și pentru celelalte instituții ale 
comunei a existat interes, unele fiind 
reparate și igienizate de curând. La altele 
însă lucrările s-au sistat întrucât banii pentru 
continuarea lor sunt necesari plătirii 
personalului medical-veterinar, transferat 
fără fonduri la primărie. Iar lemnele pentru 
aceste insituții se vor putea procura abia 
după rectificarea de buget, pe la sfârșitul 
trimestrului al treilea.

Din fondul special pentru repararea 
drumurilor s-au primit 70 de milioane de lei, 
deocamdată pe hârtie. în urma alunecărilor 
de pământ au fost afectate un drum și două

gospodării, pentru acestea din urmă 
alocându-se 106 milioane lei. Primăria ar mai 
trebui să încaseze vreo 80 de milioane lei 
taxe pentru teren și clădiri, de la Sucursala 
Minieră Barza, al cărei decantor e pe teritoriul 
comunei. în prezent singura firmă din 
comună a virat doar suma de 83 de mii de lei, 
iar anul trecut și-a plătit datoriile în ultimele 
zile ale lui decembrie.

Și îndiguirea Crișului Alb, începută cu trei 
ani în urmă, s-a oprit. Există promisiuni că în 
toamnă se va aloca un miliard de lei în acest 
scop și atunci digul se va continua până la 
Brad, căci anual apa inundă culturile de câte 
cinci ori (în acest an a ieșit deja de două ori).

în prezent oamenii beau apă din fântâni. 
Anul trecut s-a făcut proiectul pentru 
alimentarea cu apă potabilă a Ribiței, dar 
aceeași lipsă de bani a dus la rămânerea 
lucrărilor în această fază.

Investitorii atrași și avantajele 
pentru comună

Ribița fiind într-o zonă defavorizată s- 
au făcut eforturi pentru atragerea unor 
investitori. în prezent unele investiții sunt 
în stadiul demersurilor și formalităților de 
rigoare, în timp ce altele încep să ... iasă 
din pământ, cum e cazul popasului 
turistic, realizat de un neamț împreună cu 
un partener român. Tot la șosea a fost 
cumpărat teren pentru ridicarea unei 
fabrici de cherestea de către Comlemn 
Brad, firmă româno-olandeză. își face 

documentația și o viitoare secție ce va pro
duce pavele pentru pavaj și bolțari din 
zgură și se află în tratative o fabrică din 
București specializată în ambalaje din plas
tic pentru răcoritoare și tavane false.

Avantajele principale ale acestor 
investiții sunt: bani la bugetul local și 
angajarea, în procent de 40 la sută, de forță 
de muncă din comună. Acum sunt mulți 
șomeri la Ribița, în principal disponibilizați 
de la Barza și Țebea.

Cei 1760 de locuitori, 
care trăiesc în 640 de 
gospodării, indiferent că au 

sau nu mai au un loc de 
muncă, se ocupă și cu 
agricultura. Din această 
activitate însă nu-și pot 
asigura veniturile necesare 
traiului, așa încât ea rămâne 
una complementară.

în acest an, din lipsa 
topografilor, nu s-a mai putut 
face nimic privind aplicarea 
Legii 18. Terenurile sunt 
măsurate, dar nu sunt 
eliberate în totalitate titlurile de 
proprietate și pentru că unii 
așteaptă Legea 169 cu 
modificările pentru restituirea, 
mai ales a pădurii, iar alții mai 
sunt încă în litigii.

Ca să-și lucreze 
pământul, gospodarii dispun 
de 8 tractoare și utilajele 
aferente, de două combine, ori 
apelează la serviciile unității 
specializate din Baia de Criș. 
între culturi predomină 
porumbul și în zona mai înaltă 
cartoful, legumele și păioasele 
cultivându-se în luncă, la 
Ribița și Crișan. Primarul, dl 
Budău, zootehnist de meserie,

Agricultura
- o

activitate
M] mplementara

fn ultima vreme s-au 
așezat în sat, venind de ia 
Brad sau din Deva, câteva 
familii. între acestea este și 
aceea a inginerului Viore! 
Gorcea, care s-a stabilit în 
casa părintească, venind 
din municipiul reședință de 
județ. O dată luată 
hotărârea, a pornit și o 
activitate utilă și necesară, 

r -

la ohafy 
la bat

înființând o asociație 
familială. A vând un 
incubator cu o capacitate 
de 1200 de ouă, a reușit să 
obțină din martie a.c. până 
în prezent patru serii de 
pui de găină, asigurând 
crescătorilor de păsări din 
localitate „materialul" viu.

Intenția diui Gorcea 
este și aceea de a se 
extinde, de a crește pui 
pentru comercializare, în 
care scop va amenaja 
spațiile necesare, cum 
spunea. Soția dumnealui, 
profesoara Elena Viorica 
Gorcea, intenționează să 
se dedice de asemenea 
acestei meserii, ca și 
lucrării pământului o dată 
cu pensionarea, moment 
de care n-o desparte prea 
mult timp. „ Chiar dacă nu 

I ne pricepem la agricultură 
vom învăța" - afirma, 
convinsă că a ales bine.

“Noi suntem aici o echipa, 
un colectiv unit**

“Primul pas l-am făcut: am reușit să înscriem cabinetul medical 
în registrul unic la Direcția de Sănătate Publică" - spunea medicul 
Cristinela Cremenașiu, referitor la stadiul perfectării problemelor 
legate de “medicul de familie". Vor trebui continuate celelalte etape, 
pentru a încheia contractul-cadru cu Casa de Asigurări Sociale de 
Sănătate. Cum mai afirma dna doctor, lista pacienților există (și este 
verificată pe calculator), majoritatea fiind din satele comunei, dar și 
din Brad sau alte localități.

Cum am constatat, asistentele Rodica Ionel și Livia Onea 
efectuau tratamente, țineau evidențele copiilor și noilor-născuți, ale 
bolnavilor cronici, existând la nivelul instituției o bună cunoaștere a 
tuturor cazurilor problemă, a bolilor predominante. Pe primul loc se 
află hipertensivii (în număr de 205), apoi cardiopatiile ischemice 
(123), urmate de bolile pulmonare cronice (66) și boala ulceroasă 
(57), ciroza și hepatita cronică (29), diabet zaharat (25), neoplasme 
(17), insuficiență renală cronică (2), boli cerebro-vasculare (1).

“Noi suntem aici o echipă, un colectiv foarte unit - aprecia dr. 
Cremenașiu. Fiecare își cunoaște foarte bine îndatoririle și obligațiile 
profesionale pe care le are. Există promptitudine în ceea ce privește

consultațiile. îmi cunosc foarte bine pacienții și ca structură psihică 
și ca afecțiuni patologice pe care le au; adresabilitatea este mare, 
există o legătură permanentă între medic și pacient”.

Există uneori cereri de deplasare a medicului sau personalului 
sanitar la domiciliul bolnavilor, și se fac și cu căruța, dar în cele 
mai multe cazuri pe jos. “Distanțele parcurse sunt de 15-20 km, 
iar drumurile sunt de așa natură încât mersul pe jos este singura 
posibilitate de a ajunge la destinație. Este vorba de dealuri, de 
terenuri accidentate. Recent am fost la Dumbrava de Jos, unde 
am văzut doi copii (unulnou născut și altul de 9 luni)".

Activitatea nu se desfășoară însă în cele mai bune condiții. 
Apă curentă nu există, tavanul clădirii ar trebui reparat și apoi 
zugrăvite încăperile, dotările cabinetului sunt modeste, nu este 
telefon, pentru a suna după o salvare fiind necesară deplasarea la 
primărie ori la poștă. Prioritățile se cunosc, daria bani se oprește 
totul. “După ce vom încheia contractul cu Casa de asigurări sociale, 
vom vedea cu ce vom începe, pentru că tot noi ne vom rezolva 
problemele. Dorim să lucrăm în condiții civilizate, dispensarul să 
arate așa cum ar trebui la sfârșit de secol XX și început de mileniu".
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• Din toamnă Romtelecom va 
instala o centrală telefonică la Ribița și 
oamenii vor putea avea telefoane în 
casele lor, nemaifiind nevoiți să apeleze 
la cel al Primăriei.

• După retragerea Crișbus Brad 
de pe ruta Ribița, transportul îl asigură 
un particular de care localnicii sunt 
mulțumiți pentru că e punctual. 
Locuitorii satelor Crișan și Dumbrava de 
Jos circulă la și de la oraș cu 
autobuzele Crișbus Brad.

• în comună infracționalitatea 
este inexistentă, pentru că oamenii sunt 
liniștiți și credincioși, consideră dl loan 
Bulz, șeful Postului de Poliție Ribița.

• Exploatarea lemnului din

parcelele personale, pe care-l 
prelucrează la cele 2 gatere din zonă, 
constituie o sursă de venituri pentru 
localnici.

• Populația celor șase sate ale 
comunei continuă să scadă, pe an ce 
trece; dacă în 1970, spre exemplu, 
aceasta cuprindea 2300 de suflete, în 
prezent numărul a scăzut la 1800. Iar 
perspectivele nu sunt nici ele mai 
optimiste: doar două nașteri au fost 
înregistrate în acest an (și tot atâtea 
căsătorii), în timp ce decese au fost 24.

• în urma alunecărilor de teren 
care au afectat în cursul acestui an- 
două gospodării din Ribița și CrișSn, au 
fost acordate de la Prefectura județului

(respectiv de la guvern) ajutoare în 
valoare de 106 milioane de lei.

• Din rândul persoanelor cu 
venituri mici sau inexistente, doar 17 
întrunesc condiții pentru a beneficia de 
ajutor social, care de altfel în ultimele 
două luni nu a fost distribuit, din lipsa 
fondurilor necesare.

• Activitatea culturală a devenit 
în ultimii ani practic falimentară. Bani 
pentru întreținerea căminelor culturale 
nu prea se mai găsesc, iar cu excepția 
obiceiurilor tradiționale de iarnă (dintre 
care se remarcă vechile colinzi), 
menționează Monica Dușan, directorul 
Căminului cultural, sălile de spectacol 
nu-i mai atrag pe localnici.

de vreo doi ani seamănă pe 
terenuri proprii nutreț 
combinat (leguminoase, 
graminee și păioase), pe care- 
I valorifică pentru animale, 
împreună cu dl Rainer, neamțul 
cu care face acest 
experiment, ține și cursuri 
pentru țăranii dornici să-i 
urmeze exemplul.

în zootehnie, pe moment 
se poate spune că lucrurile 
stau bine. în cele șase sate 
există 1400 de bovine, în 
principal vaci, aproximativ 
1000 de porci și doar. 415 oi, 
pentru că nu se mai preia 
lâna. Laptele însă este 
prelucrat de o fabrică 
particulară din Rișculița. Dl 
Ștefan Miron, medic veterinar 
aici de 32 de ani, mărturisea 
că deocamdată situația 
dumnealui s-a rezolvat, ceea 
ce nu se poate spune despre 
mulți alți colegi de-ai săi. A 
rămas cu doi tehnicieni, cel 
de-al treilea post cât și cel de 
vizitiu fiind restructurate. în 
comună nu există probleme 
de TBC ori leucoză la vite, 
trichineloză la porci sau alte 
boli pentru că se fac toate 
vaccinările și testele 
necesare. Deocamdată 
animalele comunei sunt și un 
motiv de mândrie, la expoziția 
anuală de la Baia de Criș ( de 
la sfârșitul lui august) cam 90 
la sută dintre vitele de rasă 
Pinzgau fiind din Ribița. Ce se 
va întâmpla însă dacă 
sectorul veterinar se va 
privatiza? Domnul Ștefan Miron 
crede că situația se va 
înrăutăți întrucât privatizarea 
"tot pe spinarea țăranului va fi 
și oamenii n-au bani". Acum se 
deplasează cu mașina 
proprie, comuna fiind 
răspândită pe o arie mare, iar 
costul vaccinărilor îl suportă 
statul.

Pagină realizată de
Estera SÎNA, 

Viorica ROMAN, 
Georgeta BÎRLA

1
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Luni 26 iulie
12.05 Mireasa cerșetoare (s/r)
13.00 Ecclesiast ‘99
13.30 Medicina pentru toți
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Tradiții
15.30 Ecoturism
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 495)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Preotul și cârciumărița (s)
21.45 Teatru TV prezintă: ,.Inelul cu 

briliant" (ep. 3)
22.45 Ordinea publică
23.00 Jurnal de noapte. Sport

Marți 27 iulie
7.00 Matinal național
9.00 Matineu de vacantă
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Dintre sute de catarge (r)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s, ep. 23)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 496)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Kristin Lavransdatter (dramă 

Norvegia 1995, p. II)
23.00 Jurnalul de noapte. Sport

Miercuri 28 iulie
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.15 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Concertele Golden Brâu (r)

17.30 O familie 
ciudată (s)
18.10 Voie bună la 

TVR
19.10 Sunset Beach 

(s, ep. 497)
20.00 Jurnal. Meteo. 

Sport
20.45 Camera 

misterelor
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 21)
21.30 Sub semnul eclipsei
22.00 în compania vedetelor
23.00 Jurnalul de noapte

Joi 29 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.)
17.00 Vara cântecelor noastre
17.30 O familie ciudată (s, ep. 25)
18.10 Voie bună la TVR, cu Golden Brâu
19.10 Sunset Beach (s,

ep. 498)
20.00 Jurnal. Meteo. 

Sport
20.45 

misterelor
21.00 Miracole (s)
22.15 Cu ochii’n 4
23.00 Jurnalul 

noapte. Sport
23.20 Infinitul (f. SUA 1996)

Camera

>p»)rA»«Ude

Vineri 30 iulie
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 Ecoturism
15.30 Emisiune în limba germană
17.00 De la lume adunate...
19.10 Sunset Beach (s, ep. 499)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Perdeaua de foc (f. Franța 1998)
22.35 Planeta Cinema

Luni 26 iulie
12.00 Sensul tranziției (r)
13.10 Căsuța din prerie (s, ep. 75) 
14.00 Conviețuiri
15.00 Rebelul (s, ep. 100) 
16.00 Grecia (s, ep. 104)

16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 920)
17.30 Sighișoara- - 

dialoguri medievale (p. II)
18.00 Primul val (s, ep.

5)
19.00 Oameni care au 

fost
19.30 Mapamond 
20.00 Marile meciuri 

(em. sportivă)
22.30 Trahir (dramă România/Franța 1992)

Marți 27 iulie
8.00 Sailor Moon (r)
10.15 Limbi străine (r). Engleză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
13.10 Căsuța din prerie (s)
14.00 Conviețuiri
15.00 Rebelul (s, ep. 101)
16.00 Grecia (s, ep. 105)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 921)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Primul val (s, ep. 6)
19.30 Axis Mundi
21.30 Universul cunoașterii
22.30 Pelerinaje

Miercuri 28 iulie
8.00 Sailor Moon (d.a/r)
10.15 Limbi străine. Franceză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r) 
12.00 Ultimul tren
13.10 Căsuța din prerie (s)
14.00 Emisiune în limba maghiară 
15.00 Rebelul (s, ep. 102)
15.50 Peru - 1000 de ani de istorie 
16.00 Grecia (s, ep. 106)
16.45 Santa Barbara (s, ep.

922)
17.30 Medicina pentru toți

(r)
18.00 Primul val (s, ep. 7) 
19.00 Tinere talente
19.30 Emisiune pentru 

persoanele cu handicap
20.00 Cinderella Liberty 

(dramă SUA 1973)

Joi 29 iulie
8.00 Desene animate (r)
10.15 Limbi străine. Germană
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
12.10 Ecranizări Mircea Eliade
13.10 Căsuța din prerie (s, ep. 78)
14.Q0 Emisiune în limba germană
15.00 Rebelul (s, ep. 103)
16.00 Grecia (s, ep. 107)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 923)
18.00 Primul val (s, ep. 8)
20.00 Stația următoare: Greenwich Village 

(dramă SUA 1976)
21.45 Dosarele istoriei
22.45 Cultura în lume. Călătorie în

Himalaya (p. IV)
23.15 Lumea vitezei (mag. sportiv)

Vineri 30 iulie
9.00 Lumină din lumină (r)
9.40 Timpul Europei (r)
10.10 Limbi străine. Spaniolă (r)
11.10 Miracole (r)
13.00 Rebelul (s, ep. 104)
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru copii. Italiană. 

Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 108)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 924)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
19.10 Arhive românești
19.40 Dreptul la adevăr
20.20 Căsuța din prerie (s)
22.45 Ai grijă de Jo Jo (s)
23.35 Conviețuiri

T

Luni 26 iulie
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Nash Bridges (s)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Ape liniștite (s, ep.86)
16.10 Luz Maria (s, ep. 57)
17.00 Știri
17.28 Leonela (s, ep. 99,100)
19.00 Observator
20.03 Pericol iminent (s, ep. 40)
20.50 Raven (s, ep. 17)
21.45 Burlacul (s, ep. 25)
22.15 Observator
22.48 Tentații periculoase (thriller SUA 

1994)

Marți 27 Iulie
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 The Mighty Jungle (s, ep. 1)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Nash Bridges (s)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 87)
16.10 Luz Maria (s, ep. 58)
17.00 Știri
17.28 Leonela (s, ep. 101,
19.00 Observator
20.03 Șoimul (co. SUA

1975)
21.45 Observator
22.18 Fără obligații (s, ep.

11)
22.48 între dragoste și 

onoare (f. p. SUA 1994)

Miercuri 28 iulie

102)

7.10 Cafea cu parfum de femeie (s)
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 The Mighty Jungle (s, ep. 2)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 19)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Nash Bridges (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 80)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 88)
16.10 Luz Maria (s, ep. 59)
17.00 Știri
17.28 Leonela (s, ep. 103, 104)
19.00 Observator
20.03 Secolul XXI (f. SF ’97)
21.55 Damon (s, ep. 3)
22.20 Observator
22.53 Gunoierii (co. SUA 1990)

Joi 29 iulie
7.10 Cafea cu parfum de femeie (s)
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 The Mighty Jungle (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii •
13.15 Nash Bridges (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 81)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 89)

16.10 Luz Maria (S, EP. 60) 
17.00 Știri
17.28 Leonela (s, ep. 105, 

106)
19.00 Observator
20.03 Fantezii virtuale (f.a. 

SUA 1997)
21.45 Brigada mobilă
22.15 Observator

22.48 Weekend cu spioni (thriller SUA 
1983)

Vineri 30 iulie■
7.10 Cafea cu parfum de femeie (s)
10.50 Știri
11.00 Moby Dick (f.a SUA 1997, p. I)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Moby Dick (f.a. SUA 1997, p. II)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 90)
16.00 Luz Maria (s, ep. 61)
17.00 Știri
17.28 Leonela (s, ep. 107, 108)
19.00 Observator
20.03 Mesaj periculos (dramă SUA 1992)
21.45 Baywacht Nights (s, ep. 38)
22.30 Observator

Luni 26 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al'tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r) 
13.00 Știrile PRO TV 
13.10 O familie americană (f/r)
14.30 Monștrii (s) 
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărită (s, ep.

66)
16.15 Tânăr și neliniștit

(s)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s,

ep. 43) ’
18.30 Inimă de țigancă (s,

ep. 47)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Crime pasionale (thriller SUA 1984)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 64) 
23.00 Millennium (s, ep. 16)

Marți 27 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r) 
11.00 Crime pasionale (r)
13.00 Știrile PRO TV
14.40 Monștrii (s)
15.05 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 67)
16.15 Tânăr și neliniștit (s, ep. 792)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 44)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 48) .
19.30 Știrile PRO TV ’
20.30 Renegatul (s, ep. 14)
21.30 Walker, polițist texan (s, ep. 9)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 65) 
23.00 Millennium (s, ep. 17)

Miercuri 28 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Doctor în Alaska (s)
11.30 Walker, polițist texan (r)
12.30 News Radio (s)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Ispita albă (r)
14.40 Monștrii (s)
15.05 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 68)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)

17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, 

ep. 45)
18.30 Inimă de țigancă® 

(s, ep. 49)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Deznodământul 

(co. SUA ’96)
22.25 Știrile PRO TV
00.30 Urâți de soartă 

(dramă, 1990)
00.30 Urâți da 

soartă

Joi 29 iulie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit(r)
12.30 News Radio (s)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Prieteni de nădejde (r)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 69)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 46)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 50)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 136)
21.30 Mercenarii (s, ep. 26)
22.25 Știrile PRO TV
23.00 Millennium (s, ep. 19)

Vineri 30 iulie
7.00 Bună’dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Melrose Place (r)
11.45 Mercenarii (r)
13.00 Știrile PRO TV
14.00 Monștrii (s)
15.05 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 70)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 47)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 51)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s, ep. 18)
21.30 Shining (horror, SUA 1997)
23.10 Millennium (s, ep. 20)
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Luni 26 iulie
9.00 Dimineața pe plajă
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Trăiește vara cu Nadine
17.00 Pretutindeni cu 

tine (s)
18.00 Știri U,*
19.00 Karaoke Show
20.00 Brooklyn South

(s)
21.50 Real TV
22.10 Știri

.2000 BrooklynKotMh

00.30 Nebunul (f. SUA)

Marți 27 iulie
9.00 Dimineața pe plajă
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Trăiește vara cu Nadine
17.00 Pretutindeni cu tine (s)
18.00 Știri
19.00 Karaoke Show
20.00 Destine paralele (dramă SUA '86)
21.30 Poză la minut (s)
21.50 Real TV
22.10 Știri
22.30 Show-ul de noapte
00.30 Cineva în spatele ușii (acțiune, 

SUA, 1971)

Impotrlv*

Miercuri 28 iulie
9.00 Dimineața pe plajă
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Trăiește vara cu Nadine
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
22.30 Show-ul de noapte
00.30 Colecționarul morții (acțiune, SUA)

Joi 29 iulie
9.00 Dimineața pe plajă
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show

15.00 Trăiește vara cu 
Nadine
17.00 Pretutindeni cu tine

(s)
18.00 Știri
19.00 Karaoke Show 
20.00 împotriva tuturor 

(thriller SUA ’96)
21.30 Apel de urgență

21.50 Real TV
22.10 Știri
22.30 Show-ul de noapte
00.30 Ziarul de scandal (dramă, SUA, 

1985)

Vineri 30 iulie
9.00 Dimineața pe plajă
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Trăiește vara cu Nadine
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 Dincolo de stele (dramă, SUA,
1989)
0.30 Revanșa (f.a. SUA 1986)

Luni 26 iulie
7.00 - 12.15 Filme și seriale (reluări)
13.00 Maria (s)
13.45 Adio, dar revino (r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor (s)
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)

21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 15)
22.10 Milady (s)
23.00 Disperare (dramă SUA 1971)

Marți 27 iulie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Disperare (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. 16)
22.10 Milady (s)
23.00 Venera blondă 

(dramă SUA 1932)

Miercuri 28 iulie
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
13.15 Maria (s)
14.00 Venera blondă (r)
16.00 Guadalupe (r)
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. 17)
22.10 Milady (s)
23.00 Mafia drogurilor (dramă SUA 1983)

Joi 29 iulie
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Mafia drogurilor (r)
16.00 Preciosa (s. Mexic 1999, ep. 1)
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. 18)
22.10 Milady (s)
23.00 Perry Mason: în 

apărarea tatălui (f. p. SUA
1990)

Vineri 30 iulie
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
13.15 Maria (s)
14.00 Perry Mason: în apărarea tatălui (r)
16.00 Preciosa (s, ep. 2)
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. 19)
22.10 Milady (s)
23.00 O moarte suspectă (thriller SUA

1991)

Luni 26 iulie
00 Știri
100 Știri
1.05 Forța destinului (r)
2.00 Rendez-vous la Tele 7 (r)
3.00 Ora UNU a venit (r)
5.00 Știri
5.35 O singură viață (s)

17.30 Documentar Deutsche Welle
18.00 Știri
19.05 Secția de poliție (s)
22.00 Dincolo de stadion
23.35 Cutia muzicală

Marți 27 iulie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Doc. Deutsche

22.45 24 din 24
22.00 Cutia Pandorei

18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție
s)
21.00 Dintre sute de

Miercuri 28 iulie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.30 24 din 24 (r)
14.00 Medici la datorie (s, ep. 39)
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. 22)
22.30 Aventuri în aer liber
23.00 Lou Grant (s)

Joi 29 iulie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.10 Primul pas (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 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
22.00 Linia întâi
23.00 Derrick (s)

la

Vineri 30 iulie
7.00 Știri
10.00 Știri
11.10 Lou Grant (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Celebritate (r)

14.00 Medici 
datorie (s)

^15.00 Știri

16.30 O singură viată

(s)
17.30 Doc. Deutsche 

Wdlle
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s, ep. 105)
22.00 Lumea în „Clipa 2000"

nmlunuii dlHict*

Luni 26 iulie
10.00 Limbajul trupului (thriller er. SUA 

’95)
11.45 Cinci zile într-o vară (dramă SUA 

1983)
13.30 Striptease (co. SUA 1996)
15.30 Trezirea lui Horton (f.a. SUA 1997)
17.00 Invadatorul (SF SUA 1996)
18.45 Suspiciune 

(thriller Anglia 1991)
20.30 Zâna Măseluță

(co. pt. copii SUA
1997)
22.00 Misiunea

(thriller SUA 1997)
00.00 Un zâmbet ca

al tău (comedie, 1997)

Marți 27
10.00 Războiul siliconului (co. SUA 1997)
11.45 O vară neobișnuită (co. SUA 1994)
13.45 Școala de Zombie (horror SUA

1998)
15.15 Arest la domiciliu (co. SUA 1996) 
17.00 Con Air - Avionul condamnațiloi 

(f.a. SUA 1997)
19.00 Stupizii (co. SUA 1996)
20.30 Dentistul (horror SUA 1997)
22.00 Iubitul meu se însoară (co. SUA 

1997)
23.45 Obsesia (f. p. SUA 1995)

iulie

Miercuri 28 iulie
10.00 Monstrul din Glenorky (f.a. SUA

1995)
11.45 Hugo și Floyd (co. SUA 1996)
13.30 Verdict sub amenințare (thriller SUZ 

’94)
15.15 Aleasa inimii (co. romantică SUZ

1992)
16.45 Un alt Karate Kid (f.a. SUA 1994)
18.30 G. I. Jane (f.a. SUA 1997)
20.30 Aventuri pe mare (co. SUA 1994)
22.15 Stargate (s)
22.45 Dorința unei mame (dramă SU> 

1997)
0.15 Inamicul public (f.a. SUA 1997)

Joi 29 iulie
10.00 Teoria conspirației (thriller SU.

1997)
12. Surplus de bagaje (co. SUA 1997 
14.00 înlănțuiți (f. suspans 1992)
15.30 Franklin (s) 
16.00 Muppets și 

Insula Comorilor (co. 
SUA 1996)
17.45 Michael 

Collins (biografic 
SUA/Irlanda 1996)
20.00 Foamea (s): 

,,Anais”
20.30 Nopți albe în

Seattle (co.
romantică SUA
1993)
22.15 Hamlet (dramă Anglia 1996)
0.30 Formidabilii Baker Boys (drarr

SUA 1989)

Vineri 30 iulie
10.00 Nu poți uita trecutul (dramă SL

1996)
11.30 Un admirator fanatic (dramă SL 

1996)
13.30 Mizerabilii (dramă Franța ’95)
16.30 Războiul fiarelor (s)
17.00 Dragi concetățeni (co. SUA 1996)
18.45 Zborul spre casă (f. p. copii SL

1996)
20.30 Sânge fierbinte (dramă Span

1997)
22.15 Joc în doi (f.a. SUA 1997)
23.45 Jurnalul Pantofului Roșu (s, er.)
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"Vitrina cu păpuși" a 
Augustinei Iordache din Lu- 
peni și-a etalat valorile pe 
multe scene din Valea Jiului. 
Desigur, mai întâi acasă, la 
Clubul capiilor din Lupeni, 
acolo unde Augustina își des
fășoară activitatea de core
graf. Apoi pe scenele Pala
tului cultural din localitate, 
Teatrului dramatic "I.D. 
Sîrbu" și Casei de 
cultură din Petroșani, 
Clubului sindicatului 
MTI al EM Aninoasa, 
cluburilor muncitorești 
din Petrila și Vulcan. Dar 
unde nu sunt invitate 
"păpușile " Augustinei?

Copii-el&vi în ciclul pri
mar (iar după ce trec în cel 
gimnazial, nu se mai pot dez
lipi de "vitrina" păpușilor 
animate) vin la clubul lor 
pentru că dșoara Augustina 
lordache încearcă să le redea 
copilăria prin jocuri inedite, 
de o frumusețe aparte. Sunt 
jocuri coregrafice, care le ar
monizează dezvoltarea fizică, 
dar și pe cea spirituală.

In jocurile pe care Au
gustina le creează copiii re
descoperă minunea anotim
purilor vârstei, universul po
veștilor care le-a mângâiat 
creșterea, izvorul nesecat al 
folclorului nostru românesc. 
De mai mulți ani "Vitrina cu 
păpuși" - acest moment muzi-

Cum ne apărăm 
de țânțari

Pentru a evita pătrunde
rea țânțarilor in încăpere, ți
nem pe masă o portocală co
jită, împănată cu cuișoare sau 
un ghiveci cu busuioc. Un alt 
procedeu: punem bucăți de 
coji de portocală pe o tăblie 
încinsă și tmutâ pe foc mic; 
fumul va îndepărta țânțam Se 
poate folosi și fumul de cam
for: se presară puțin camfor 
peste o bgaie inonsă și o plim
băm prin încăpere pentru ca 
fumul să se împrăștie

Pentru a preveni pișcă
turile. frecționâm pielea cu 
oțet sau cu infuzie de le- 
vănțică 

Secrete * 

efecte mari 

Sarea... dar nu în 
bucate

O Un tampon îmbibat în apă șărată șterge 
petele de rugină proaspete de pe țesăturile de 
bumbac; țesătura se limpezește, apoi, cu apă 
rece și se calcă încă umedă.

O Pielea de căprioară folosită la cură
țarea automobilului se spală perfect în apă 
foarte sărată (trei linguri la litru); se usucă în 
aer liber, la umbră.

3 Apa în care au fiert cartofii, puțin 
sărată, curăță excelent tacâmurile de argint 
înnegrite.

3 Adăugată în apa în care se limpezesc 
țesăturile spălate, sarea întărește culorile 
închise.

3 Sticlele și borcanele se spală ușor cu 
sare grunjoasă, umezită cu oțet; recipientele 
se agită bine și se limpezesc cu apă călduță.

3 Pentru a netezi talpa zgâriată a fierului 
de călcat, frecați-l cu o hârtie aspră, ușor 
urhezită, peste care ați presărat sare.

Grupaj de Hie LEAHU
'------------------------------------------------------------- Z

cal-coregrafic al Clubului co
piilor din Lupeni - își dezvă
luie frumusețile în spectacole 
primite cu multă căldură de 
publicul mare și mic. De fie
care dată "Vitrina" își schim
bă tema, dar ideea rămâne, iar 
spectacolul prinde aripi.

Augustina 
și copiii- 
artiști

In timpul anului școlar, 
dar și în vacanțe, elevi din 
Lupeni vin la clubul lor, iar 
frumusețile artistice aflate în 
sala de coregrafie - unde Au
gustina e nelipsită - le cre
ează clipe de destindere deo
sebite. Efortul lor în descifra
rea și stăpânirea mișcărilor 
scade în fața temei pe care o 
abordează. Și vin, vin mereu 
la clubul copiilor chiar dacă 
au mai crescut, dacă sunt li
ceeni. Pentru că Augustina - 
în inepuizabila ei dragoste 
pentru desenul coregrafic - 
găsește și pentru cei mari teme 
de desfășurare și punere în 
valoare a talentelor.

Așa s-a născut, în urmă cu 
patru ani, grupul "Expres " de 
dans sportiv latino-american. 

femela
SEeu
De talie mijlocie, bine proporționată și ro

bustă, femeia L,eu exercită o mare atracție 
asupra persoanelor de sex opus, stârnind 
gelozii și invidii feminine. Este orgolioasă, sigură 
pe sine și dorește întotdeauna să aibă ultimul 
cuvânt, chiar când nu are dreptate.

Visează la o dragoște profundă, dar mân

dria îi temperează sentimentele și, deși adeseori 
e naivă, nu va putea să fie ținută captivă multă 
vreme, în caz că s-a reușit o perioadă acest 
lucru. E în general dominatoare, dar mai există 
și tipul de femeie mai puțin egocentrică.

îi plac cadourile și detestă vorbirea “co

lorată” și vulgaritatea. Ceea ce apreciază la un 
bărbat este masculinitatea lui; nu acceptă un 
om slab lângă sine. Atunci când se îndrăgos
tește cu adevărat devine foarte tandră, caldă și 
își sprijină partenerul (soțul) în tot ceea ce 
întreprinde. Este soția ideală pentru un bărbat 
ambițios.

își iubește copiii (deși nu va avea mulți) și 

are tendința să-i răsfețe prin prea multă li
bertate, lux și afe'cțiune revărsată asupra lor. 
Cum însă e o fire independentă, nu își va con
sacra tot timpul educării lor. Este bine dotată 
intelectual și poate face față cu succes multor 
profesii.
V____  J

Intr-o ținută vestimentară 
adecvată (în care cr matic 
predomină alb-negru), gru
pul "Expres " a dus faima ex
presivității sale artistice, ca 
și recentul "moment coregra
fic liric " care a dat substanță 
unor spectacole de mare au
diență (cum a fost cel de pe 
scena clubului aninosean 

când perechea Dănuț 
Minteoan - ^Corina 

Valea a creat un 
tablou feeric deosebit, 
dialogând coregrafic 

în unduirea unei superbe 
melodii, interpretate vocal de 
Andreea Baban).

Doamna dansului pen
tru copii - Augustina lor- 
dache, se desparte în 
această vară de învățăceii 
cei mari din Grupul 
"Expres ", care se pregă
tesc acum pentru a urca 
treptele învățământului su
perior. Dar nostalgia des
părțirii de ei se îngemă
nează cu dorința și crezul 
în reușita elevilor săi. Pen
tru că Augustina are cre
dința că, dacă foștii ei 
elevi vor deveni studenți, 
vor ști, la rândul lor, să 
creeze și să pună în scenă - 
la alte dimensiuni - mo
mente coregrafice care să 
le înfrumusețeze tinerețea. 
Și nu numai a lor.

Lucia LICIU

f X

Pentru
Mama

(poem de
Susan Polis Schutz)
După câte îmi amintesc
Tu ai fost cea care mi-a stat 
alături
Ca să mă sprijini
Să-mi dai încredere
Să-mi dai ajutor

Din câte îmi amintesc 
Tu ai fost întotdeauna 
persoana pe care am 
admirat-o 
atât de puternică 
atât de sensibilă 
atât de drăguță

Din câte îmi amintesc
Chiar și astăzi
Tu ești tot ceea ce ar trekjui 
să fie o mamă

Din câte îmi amintesc 
întotdeauna ai păstrat 
stabilitatea in familie 
plină de râsete 
plină de lacrimi 
plină de dragoste

Atât cât am devenit 
este datorită ție 
și vreau ca tu să știi 
că te apreciez, îți mulțumesc

și Te IUBESC ' 

mai mult decât pot vorbele să 
exprime.
(poezie trimisă mamei de 
către un băiat aflat departe)

Traducere de E. MEITNER'' - ‘

Bibliotecara Mana Aslău 
încearcă să stimuleze 

interesul locuitorilor din 
Bulzeștii de Sus pentru 

carte
Foto: Traian MÂNU

E vară și pe lângă alte 
crudități ar trebui să ne bu
curăm din plin de fructe. Tre
buie să avem grijă să fie bine 
coapte și firește bine spălate 
înainte de a fi mâncate. Bo
găția de vitamine, glucide și 
săruri a fructelor le recoman
dă pentru sănătatea noastră. 
Sunt persoane care fac cure 
terapeutice cu un singur fruct 
pe perioade mai lungi sau mai 
scurte. Altele se rezumă doar 
la a consuma fructe la o sin
gură masă, eventual micul de
jun sau cina. E bine ca fruc
tele să fie consumate înaintea 
meselor principale, ele ușu
rând digestia. Vom prezenta 
câteva fructe de sezon.

PARA este diuretică și re
comandată în litiază urică, reu
matism cronic, gută. Se folo
sește înainte de mese, între 1- 
1,5 kg/zi. Chiar și iarna e o 
sursă de vitamine iar din pere 
uscate se prepară o băutură

= Educarea copilului i
1 Multe mame cred că un 
, copil trebuie educat abia 
i atunci când e capabil să înțe- 
1 leagă ce i se cere. Acest timp 
J situându-se, după părerea 

■ lor, cam după vârsta de 3 ani, 
« când copilul merge la gră- 
J diniță.
, Doar să ne gândim de 
i câte ori am auzit spunându- 
1 se:

- “E mic, nu știe, încă nu 
i înțelege ce e voie și ce nu”.
• Până ce reușește să 
1 meargă și să vorbească, un 
i copil trăiește deja un foarte 
i important episod din viață. 
1 Iar până merge la școală trec 
J multamintiții 

i “șapte ani de
• acasă”, perioa-
• dă care stă la
, baza întregii vieți, 
i în ceea ce pri- 
1 vește educația. Este perioada 
J în care un om învață să 

i meargă, să vorbească și în-
• vață elementele de bază ale 
1 comportamentului în socie- 
, tatea în care s-a născut.
i Deși se crede că un co-
• pil poate fi educat abia du- 
J pă ce a învățat să vorbeas- 

i că, multe cercetări în acest
• domeniu demonstrează 
1 faptul că educația trebuie 
, să înceapă încă de la naș- 
i tere - unii specialiști afirmă
• însă că și perioada prena- 
J tală este la fel de impor- 

i tantă. Faptul că bebelușul
• nu poate spune în cuvinte
• ceea ce vrea să comunice 
, nu înseamnă că el nu pri- 
i cepe și nu comunică deloc.
• Bebelușul cu mult înainte 
J de a spune primele cuvinte 

i comunică prin mimică, 
< gesturi și plâns. Și dacă 
1 există comunicare înseam- 
, nă că se poate face și 
i educație!

M PRĂJITURĂ CU CAISE. Cantități necesare: 250 g 
făină, 25 g zahăr, 250 g unt sau margarină, 3 ouă, 1 praf 
de copt, zahăr vanilat, coajă rasă de lămâie, 500 g caise.

Se freacă untul cu zahărul, se adaugă gălbenușurile, 
praful de copt dizolvat în zeamă de lămâie, zahărul 
vanilat și coaja de lămâie, amestecând continuu până ce 
se formează o cremă. Se bat albușurile spumă și se 
amestecă cu crema, concomitent cu făina cernută. Se 
amestecă ușor, apoi se toarnă compoziția într-o tavă unsă 
cu unt și presărată cu făină. Caisele curățate și tăiate în 
jumătăți se așază deasupra, una lângă alta, cu tăietura în 
sus. Se coace la foc potrivit 30-35 de minute. Se taie rece 
și se pudrează cu zahăr praf, vanilat.

răcoritoare și energizantă. Sucul 
se poate bea câte 2-3 pahare 
zilnic înainte de mese, singur ori 
în orice altă combinație de sucuri 
de fructe.

Cult* 
de Mucte

PIERSICA este energizan
tă, diuretică și ușor laxativă. 
De aceea este bună în caz de 
debilitate fizică, în dispepsii, 
hematurii, litiaze urinare și 
chiar cure de slăbire. Florile 
sunt sedative, antispasmodice 
și laxative, iar frunzele ver
mifuge. Fructele se consumă 
bine coapte, crude și în pre
parate (compoturi, dulcețuri) 
sau zdrobite pot constitui o 
excelentă mască pentru îm
prospătarea tenului.

A nu-l învăța pe copil ce J 

e permis și ce nu până , 
când el “pricepe ce e bine ■ 
și ce e rău”, înseamnă a ne- 1 
glija o realitate care se va J 

întoarce ca un bumerang ■ 
împotriva părinților atunci • 
când vor încerca să-și J 
educe odrasla. A-ți iubi co- , 
pilul înseamnă într.-adevăr i 
a-l ocroti și a-i da libertate 1 
de mișcare, dar înseamnă J 

și a-l învăța regulile vieții pe ■ 
care o va întâlni. Atitudinea • 
prea autoritară cât și cea J 
prea libertină este la fel de , 
păgubitoare în ce privește ■ 
educația, dar calea de mij- • 

loc trebuie să J 

înceapă din ( 
prima zi de • 
viață. Mama ’ 

trebuie să-i , 
vorbească ■

blând bebelușului ori de ' 
câte ori se ocupă de acesta. J 

Explicându-i de fiecare dată ( 
ce are de făcut: “o să-ți fac • 
baie,... Acum trebuie să mă- 1 
nânci. Te voi îmbrăca - ba- , 
gă mâna aici, acum cea- i 
laită... etc". Acest tip de co- 1 
municare nu doar îi dă si- J 

guranță copilului, dar îl , 
ajută să acumuleze mai re- i 
pede sunetele, necesare ' 
timpului când încearcă să , 
imite și el sunete care se ■ 
vor lega apoi în primele lui • 
cuvinte. în același timp este J 

și primul pas în educarea t 
copilului care va învăța că • 
ceea ce spune Mama, se 1 
face și este un izvor de sigu- , 
ranță și este legat de sen- ■ 
/ația de bine - toate ajutând 1 
la dezvoltarea încrederii și J 

comunicării cu cei din jur. t 
Ca o concluzie, într- i 

adevăr educarea începe 1 
încă din fașă. (

/na DELEANU i

PEPENELE GALBEN. 
Miezul lui e diuretic, laxativ, 
regenerator al țesuturilor și 
răcoritor. E folositor în 
constipație, hemoroizi, gută, 
reumatism, pentru obezi și 
litiazici, în îngrijirea tenului. Nu 
se recomandă diabeticilor, 
suferinzilor de arterite și dis- 
pepsie. Curele de pepene gal
ben pot dura 2-3 săptămâni.

PEPENELE VERDE (lube- 
nița) e indicat să fie consumat 
înainte de servirea mesei; este 
depurativ, diuretic și laxativ.

CAISA combate astenia, 
anemia, nervozitatea și stresul; 
este astringentă și diuretică în 
stare prospătă și laxativă prin 
uscare; conține vitamina A. 
Fructul bine copt se consumă 
ca atare sau sub formă de 
suc care tonifică pielea. Se 
poate prepara ca gem, dul
ceață și compot, dar cel mai 
bine e să fie consumată 
proaspătă (bine coaptă).
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SiANZftRI 
W CUMPARAR

• Vând urgent teren intra
vilan în Cristur, 4600 mp. 
Informații, Cristur, 52. (8034)

• Vând 700 mp teren extra
vilan lângă păstrăvăria Roș- 
cani, bun pentru construcție 
cabană sau vilă, preț nego
ciabil. Telefon 283128. (8035)

• Vând apartament 2 ca
mere, cărămidă, Deva, str. 
Minerului. Tel. 621455, 19-22. 
(8890)

• Vând casă cu anexe sau 
schimb cu apartament 4 ca
mere plus diferență. Hune
doara, str. T. Vladimirescu, 45, 
tel. 729728, după ora 16. (3248)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1992, stare perfectă, 
preț convenabil, 777247 seara. 
(6603)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, situat în 
Hunedoara, str. I. Creangă, nr. 
2, în curs de amenajare și cu 
proiect pentru spațiu comercial. 
Informații tel. 712040. (2838)

• Vând BMV 325 E. Relații 
la tel. 092/702872, 212991. 
(3239)

• Vând Trabant, an fabricație 
1987, C.I., preț negociabil. 
Telefon 092/818366. (8390)

• Vând camion Daf, vând 
lămpi pentru tavan fals, închi
riez spațiu comercial la șosea, 
Orăștie, tel. 241730 (8201)

• Vând Dacia 1410, TLX,
fabricație 1987 sau schimb cu 
ARO camionetă sau Dacia 
papuc, plus diferență. Tel. 
648052 (8202)_____________

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

• Vând vaci cu lapte Holstein 
și Bălțată Românească. Tel. 
094/611447, Bârcea Mică, nr. 
62. (8394)

• Vând balanță 500 kg, 
mașină rașchetat, rindelat 
nouă. Tel. 094/290573

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

• Calitate belgiană prin
Termoșanitara Hunedoara. 
Vindem tuburi Henko, fitin- 
guri cromate, radiatoare 
Stelrad, centrale termice, 
apometre. Apelați cu încre
dere la noi, Hunedoara, str. 
Dorobanților, 12, fel. 092/ 
701072 (2834).____________

• Vând centrală termică, 
Vaillant (boiler încorporat), 
garanție un an, 5.500.000 lei, 
tel. 092/380609 (2835)

• Vând ambalaj pentru bere 
și spirtoase (lăzi PVC, 1-20 și 
1-24, cu sticle de 0,5 I), la preț 
ieftin. Malaxor panificație 200 
I. Informații 230491, 220549 
(3244)

• Vând cameră frigorifică, 
6000 DM și case de marcat. 
Deva, telefon 092/260066.

• Termoprofil SRL Orăștie co
mercializează tavan suspendat 
Don, cărămizi sticlă, gips carton, 
Rigips, vată minerală Tel, ferestre 
și uși din PVC, toate din import, 
la prețuri de distribuitor. Tel. 092/

• S-a deschis asociația 
familială Marin lonuț, cu auto
rizația nr. 17096, având ca 
activitate comerț cu amănuntul 
prin standuri și piețe. (2840)

PIERDERI

• Ne-a ocrotit cu dragoste 
paternă dragul nostru tată și 
bunic

prof. dr. IOAN DAMȘA
li vom păstra o vie și pi

oasă amintire. Amelia, 
Gabriel, Oana. (8397)

SC “DECEBAL” SA Deva

(8389)
• Vând bazin apă inox 1000 

litri cu pompă la 380 V, plan
tație pomi 150 buc. Dobra, 1 
Decembrie, nr. 19. (8388)

• Vând aur, 21 carate, în 
bijuterii (colier, lănțișoare), 
cantitate 100 grame. Informații 
la tel. 624194, după ora 16. 
(8037)

740048, 054/648715 (3097)
• Cumpăr piese Opel Re- 

kord 1900, an fabricație 1976. 
Tel. 092/826933 (3355)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu comercial 
(birou, magazin), 25 mp. închi
riez apartament 2 camere, 
nemobilat, tel. 623476 (8034)

• Caut spre închiriere spațiu 
comercial în Deva, ultracen
tral, 25-40 mp. 094/786540, 
094/700919. (3241)

OFERTE DE 
SERVICII

• DUAL Centru de Compe
tență CIEL! Organizează curs 
de inițiere în utilizarea calcu
latorului și operatori programe 
CIEL! Contabilitate șt Gestiune 
Comercială - pe calculatoarele 
din cadrul Centrului de Instruire 
DUAL, Informații la tel. 230449, 
211446. (8018) 

• DUAL Centru de Compe
tență CIEL! oferă pentru utili
zatorii CIEL! programul pentru 
raportările privind facturile 
restante conform ORDONAN
ȚEI 77/99. Relații la telefoanele 
230449, 211446. (8018)

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
700.000 - 1.000.000/săptă- 
mână. Pentru elevi, studenți, 
șomeri etc. Tel. 621446, 094/ 
280444. (8368)

• Ecdhomistă țin evidență 
contabilă pe calculator. Efectuez 
tehnoredactare computerizată, 
prețuri avantajoase. Tel. 216626, 
224854, după ora 18. (3249)

• S.C. Interamerican S.A. 
societate de asigurări, anga
jează director pentru Agenția 
Deva. Condiții: studii superi
oare, vârsta minimă 30 ani, 
volubilitate, perseverență. 
Câștig nelimitat. Trimiteți C.V. 
la 069/233586. Informații la 
Sibiu, tel/fax 069/233586. 
(6606)

• TELEBINGO BISTRIȚA 
TVR 1 caută distribuitori zo
nali de bilete BINGO cu ga
ranții precum și tineri și tinere 
pentru vânzare în toate ora
șele și comunele județului. 
Informații tel. 625156. (6608)

• Firmă particulară anga
jează fete pentru calificare în 
meseria de brutar. Informații 
tel. 230491, 220549 (3244)

• Pierdut pașaport pe nu
mele Simonică Alexandru 
Adrian. îl declar nul. (3356)

ir

• E o nespusă durere ful- 
gerătoarea trecere în eter
nitate, la 20 iulie, a

DIVERSE

• Doresc copil pentru alăp
tat sau pompă cilindrică 
muls contra cost. Telefon 
621137. (6607)

COMEMORĂRI

• înlăcrimate gânduri și 
tristețe la împlinirea a 8 ani de 
la trecerea în veșnicie a celui 
care a fost un desăvârșit soț

AVRAM MIHUT
Comemorarea va avea 

loc la Biserica Ortodoxă din 
Balșa în data de 25 iulie 
1999. Bunul Dumnezeu să te 
odihnească unde sufletele 
drepților se odihnesc. Soția 
Maria. (8382)

• Pios omagiu și neștear- 
să amintire la împlinirea a 3 
ani de la decesul minu
natului soț și tată

col.rez. MIHĂILESCU 
CHIRILA (TITI)

Odihnă veșnică. Mihaela 
soție, Lili fiică, Dorel ginere. 
(3250)

• A trecut un an și jumătate 
de lacrimi și durere de la 
trecerea în eternitate a celui 
ce a fost maistru

STEPAN GHEORGHE 
ILIE

Dumnezeu să-l odihneas
că în pace! Fiul llie și nora 
Gabriela. (8391).

ji J DECESE

• Colectivul S.C. Luxten Deva 
S.R.L. transmite sincere con
doleanțe dlui director Comșa 
Sorin la decesul mamei sale

COMȘA ILEANA
Dumnezeu s-o odihneas- 

că. (6605)

• M-a cutremurat pierde
rea ireparabilă a dragului 
meu tată

prof. dr. IOAN DAMȘA 
iar gândul că nu-l pot conduce 
pe ultimul drum mă înfioară. 
Dormi în pace, iubitul meu tată. 
Fiul Liviu cu soția tiliana - Chi
cago. (8397)

SILOG ELECTRONICS DEVA
ANGAJEAZĂ

inginer calculatoare, bărbat 
vârsta 25 - 30 de ani.

Relații la tel. 054/233099, 054/231607, 
între orele 9-16.

prof. dr. IOAN DAMȘA
dascălul iubit de generații de 
elevi, omul inteligent, sufletist, 
sensibil, soț și tată integru, 
iubitor și devotat. Corpul ne
însuflețit este depus acasă 
(str. Gh. Lazăr 18, Deva), 
înhumarea - vineri, 23 iulie, 
în Cimitirul din str. M. Emi- 
nescu, ora 14. Cu nemărginită 
durere, soția Maria. (8397)

• Fratele Victor, cumnata 
Lidia, nepoții Rodica, Doina, 
Ion, Sorin cu familiile aduc 
un ultim și dureros omagiu 
dragului lor

prof. dr. IOAN DAMSA
Fie-i țărâna ușoară. 

(8397)

• Cumnații Anuța și Ni- 
colae, nepoții preot Viorel și 
Mia, Nelu și Maria împreună 
cu familiile se despart cu 
durere de bunul lor cumnat 

unchiȘi

I0AN DAMSA• *

Dumnezeu să-l ierte și să- 
odihnească. (8397)

• împărtășim durerea prie
tenei dragi Mariă, la greaua 
despărțire de

prof. IOAN DAMȘA 
alături de care a răspândit 
lumină și har în sufletul 
atâtor elevi. Pios omagiu. Ani 
și Lucica. (8397)

• Cu adâncă durere, soția 
Simona, fiul Alexandru, 
mama Silvia, tatăl Petru și 
frații Costel și Dorin anunță 
încetarea din viață, într-un 
tragic accident, a celui care 
a fost

PETRE BRÎNET
r

în vârstă de 35 de ani, un 
minunat soț, tată, fiu și frate, 
înmormântarea va avea loc 
azi, 22.07.1999, de la 
domiciliul din Deva, str. D 
Cantemir, nr.30, ora 14, la 
Cimitirul Bejan. Dumnezeu 
să-l ierte și să-l odihnească 
în pace. (6610)

(Industria cărnii)
Cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr.8, județul Hunedoara

Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ cu 
oferte închise în plicuri sigilate, în vederea desemnării 
executantului bilanțului de mediu nivel II al societății, 
conform OG 88/1997 și HG 450/1999.

Licitația va avea loc în ziua de 5 august 1999, ora 10, la 
sediul societății. Documentele licitației și alte informații pot 
fi procurate zilnic de Ia sediul societății din Deva, Piața 
Unirii, nr.8, între orele 7,30-15,30.

Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune la 
sediul societăți comerciale până în ziua licitației, ora 9, 
documentele prevăzute de legislația în vigoare, dovada 
consemnării la dispoziția societății organizatoare a licitației 
a garanției de 3.000.000 lei, precum și dovada achitării 
contravalorii caietului de sarcini (100.000 lei).

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 5 
august 1999, ora 9.

Deschiderea ofertelor se va face în aceeași zi la ora 10, 
la sediul SC “Decebal” SA Deva.

Informații suplimentare la telefon 054-211670, int.31 ;38

SC “H AU DA4~ SA
Deva

Str. luliu Maniu, nr.6, telefoane: 216041,
215852, int.169

Organizează CONCURS în 26.07.1999, 
ora 11, în “Baza Gojdu”, nr.83, pentru ocu
parea următoarelor posturi:

• 1 post șofer;
• 1 post tractorist rutierist.
Condiții de participare; vârsta 25-35 ani, 

vechime 5 ani, permis de conducere cate
goriile B, C, E, domiciliul stabil în Deva.K

r
I
I
I
I
I
I
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Convocare
în data de 09.08.1999, ora 17, la sediul din Valea Lungă, 

nr.1, Luncoiu de Jos, județul Hunedoara, se CONVOACĂ AGA 
din SC AGROMEC SA Luncoi, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Raportul comisiei de cenzori privind activitatea 
economico-financiară;

2. Diverse.
în cazul în care nu este constituit cvorumul legal, ședința se 

amână pentru data de 16.08.1999, ora 17.

sc LNB HUNEDOARA SKL
DEALER AUTOISZAf ... A VOL''' ■>L^e

*

ROMANIA SA
DORI II PORCI DE 110 KG IN 6 LUNI ?
DORTlt PROCENT DE CARNE LN CARCASA DE PORC DE 50% ?
DORIȚI PUI DE CARNE LA 2 KG JN 45 DE 7ILIJ ?
DORIȚI SA ORTTNPTI .5.52 DE OUA PE. AN ?
DORIȚI SA REDUCEȚI MORTAT.ITATE A I.A PUI PANA LA 2% ?
DORIT! SAOBT1NET1 CU 1 KG DE FURAJ l.NB. 1 KG DE I AP IT. IN PLUS ?

FOLOSIȚI nrjn'OJiu sl cwvckiwuite 
PENTRU FURAJAREA ANIMALELOR 
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PROfHW fH FHUT4 Of1WFZ1 UR NTHMATIMM
BRAD, Str AVRAM TANC! i Nr 38, Tel/Fax 092467973 

SIMERIA, Str. Victoriei, Nr. 2A, Tel: 092467971
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Declarație politică a PUNR
în legătură cu decizia Curții Supreme de 

Justiție privind condamnarea unor ofițeri su
periori ai armatei române și a instituției armatei 
române în ansamblul său facem următoarea 
declarație publică:

1. PUNR apreciază că decizia Curții Su
preme de Justiție constituie o eroare politică 
gravă, cu consecințe imprevizibile asupra clima
tului moral și a pregătirii de luptă a armatei 
române, într-un moment în care aceasta se 
pregătește tehnic și operațional pentru a se 
integra în NATO.

2. în plan strict juridic, justiția română este 
datoare să înțeleagă faptul că evenimentele 
tragice din Decembrie 1989 reprezintă un pro
ces mult mai complex decât judecarea și con
damnarea unor persoane fizice implicate într-un 
fel sau altul în acele evenimente.

Oricum, sub aspect juridic nu poate fi con
damnată și sancționată o instituție fundamentală 
a statului român, cum este armata română și 
corpul de ofițeri superiori al acesteia, care au 
acționat și acționează numai în baza unor 
ordine și regulamente proprii unei asemenea 
instituții.

3. PUNR consideră că onoarea și demnitatea 
armatei noastre sunt mai presus de orice decizii 
politice conjuncturale și că aceste valori nu pot 

fi sancționate de către justiție într-un stat de 
drept. Cine pune la îndoială onoarea și dem
nitatea Armatei Române, nu face altceva decât 
să pună în pericol existența României ca stat 
național unitar.

4. De aceea PUNR apreciază că decizia 
Curții Supreme de Justiție constituie o eroare 
juridică care poate și trebuie îndreptată cât mai 
curând posibil. Justiția românească n-ar fi putut 
fi ceea ce este astăzi într-un stat de drept fără 
participarea directă a armatei române și fără 
sacrificiile sale materiale și umane încununate de 
izbânda Revoluției române din Decembrie 1989.

5. în consecință, PUNR solicită președintelui 
României, domnul Emil Constantinescu, și actu
alei coaliții CDR-USD-UDMR să renunțe definitiv 
la practica implicării politice în activitatea justiției 
române.

Dacă actuala putere sfidează instituția ar
matei române există pericolul iminent al destră
mării României ca stat național unitar. Cu aseme
nea lucruri nu este de glumit în perspectiva 
integrării noastre euro-atlantice, domnilor care 
ați ajuns în noiembrie 1996 la putere în România, 
tocmai datorită sacrificiului făcut de Armata 
Română în Decembrie 1989!

Președinte, prof.univ.dr. Vaieriu TABĂRĂ

BCR urcă în ierarhia mondială a băncilor 
comerciale

BCR ocupă locul 558 în 
ierarhia mondială a băncilor 
comerciale, în urcare cu 89 
de poziții față de 1998. 
Prestigioasa revistă britanică 
THE BANKER a publicat în nu
mărul din iulie a.c. clasamen
tul mondial al primelor 1000 
de bănci comerciale, alcătuit 
după capitalul de rangul 1, ca
re cuprinde capitalul propriu 
și rezerve, definind puterea 
unei bănci. Prezență constan
tă în acest TOP 1000 înce
pând din 1995, BANCA CO
MERCIALĂ ROMÂNĂ este co
tată cu următorii indicatori, 
rezultați din activitatea pe 
1998 a băncii, care confirmă 
poziția BCR de lideră a sis
temului bancar românesc:

Puterea băncii (capital 
de rangul 1) = 425 mil. USD,

valoare care așază BCR pe 
locul I în România, locul 8 în 
Europa Centrală și de Est și 558 
mondial;

Mărimea activelor = 2.579 
mil. USD;

Soliditatea băncii (raportul 
capital/active) = 16,46%, indi
cator la care BCR se clasează 
pe locul 25 în lume, comparativ 
cu locul 33 în 1998.

La capitolul Performanță, 
valorile indicelui de adecvare a 
capitalului și a ratei profit/active 
poziționează BANCA COMER
CIALĂ ROMÂNĂ în TOP 25 mon
dial. Referitor la eficiența acti
vității bancare menționăm, de 
asemenea, că BCR este cotată 
cu un raport de costuri/venituri 
= 51,4%, mai bun decât cel ob
ținut de multe dintre primele 10 
bănci din lume.

Ascensiunea continuă a 
BCR în TOP-urile europene și 
mondiale îi consolidează cre
dibilitatea și reputația de bancă 
solidă, echilibrată și dinamică.

TOP 1000 al celor mai pu
ternice bănci din lume are în 
frunte grupul american 
Citigroup cu un capital de ran
gul 1 însumând 41,889 mid. 
USD, urmat de BankAmerica 
Corp (36,877 mid. USD), HSBC 
Holdings (29,352 mid. USD), 
Credit Agricole Groupe (25,930 
mid. USD), Chasâ Manhattan 
Corp (24,121 mid. USD), 
Industrial&Commercial Bank of 
China (22,213 mid. USD) etc.

în Europa Centrală și de 
Est primele 7 locuri sunt 
ocupate de bănci din Polonia 
(3), Republica Cehă (3) și 
Rusia (1). ,

Consiliul de administrație al societății comerciale COMAT SA DEVA cu sediul 
social în municipiul Deva, pe str. Depozitelor nr. 5, convoacă, pentru data de 13 

august 1999, la ora 13.00.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

a acționarilor societății COMAT DEVA SA la sediul societății, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Raportul consiliului de administrație al SC COMAT SA DEVA asupra 
modului de îndeplinire a mandatului, încredințat de adunarea generală a 
acționarilor, pentru perioada 19.08.95 - 15.08.99 și descărcarea de gestiune a 
consiliului de administrație al cărui mandat expiră.

2. Alegerea consiliului de administrație al SC COMAT SA DEVA.
3. Alte probleme ce necesită aprobarea adunării generale.
în cazul când adunarea nu se va putea ține la data de 13 august 1999, a doua 

adunare se convoacă pentru data de 14 august 1999, la ora 10.00, în același loc.

S.C. QUASAR S.A.
AM?AJf:AZÂ 

două persoane 
tinere, dinamice, care să corespundă următoarelor cerințe:

Ie Cunoștințe Ciel, Word, Excel
Experiența în aceste domenii constituie un avantaj

S Disponibilitate la program prelungit
S Se oferă condiții deosebite

Ue Candidații pot depune dosarele la secretariatul firmei până în data de 
05.08.1999.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la secretariatul firmei, telefon 222999, 
între orele 9-17.

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 - 12.30V _________________________________________________________________________________________________>

Conducerea SC IVletalotex SA Deva
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR în data de 05.08.1999, ora 12, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea deprincipiu a modificăriistatutului referitor la administrarea societății, după cum urmează:
"Societatea este administrată de către 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, republicată, precum șl cu prevederile Codului 

Comercial și ale Codului Civil, aplicabile".
2. începerea procedurii de selecție a administratorilor, respectiv:

> constituirea comisiei de selecție a administratorilor;
> aprobarea remunerării lunare a membrilor comisiei de selecție.

3. Aprobarea vinzirii unor active.
4. Aprobarea incbirierii unor spații.
5. Majorarea capitaluluisocial cu valoarea terenurilor pentru care sau obținut certificate de atestare o dreptului de proprietate.
6. Aprobarea raportării contabile pe semestrul! 1999.

7. Diverse.
in cazul în care ședința nu se va putea ține, adunarea se va întruni a doua zi, 06.08.1999, la aceeași oră și în același loc.

Modificările orariilor tre
nurilor de călători care circulă 
pe ruta deviată ca urmare a 
închiderii circulației pe ma
gistrala 900 între stațiile Dr. 
Tr. Severin - Filiași:

• Trenul 639 în relația 
București Nord - Roșiori 
Nord - Craiova - Filiași - Tg. 
Jiu - Petroșani - Simeria - 
Deva - Lugoj - Timișoara 
Nord

București Nord pl. 12,55 - 
Roșiori Nord sos. 14,18, pl. 14,21
- Caracal sos. 15,11, pl. 15,14 - 
Craiova sos. 15,54, pl. 16,02 - 
Filiași sos. 16,30, pl. 16,33 - 
Tg.Jiu sos. 17,51, pl. 17,52 - 
Petroșani sos. 19,07, pl. 19,09 - 
Simeria sos. 20,41, pl. 20,53 - 
Deva sos. 21,02, pl. 21,03 - 
Lugoj sos. 23,13, pl. 23,26 - 
Timișoara Nord sos. 00,12.

• Trenul 695 în relația 
București Nord - Craiova - 
Filiași - Tg.Jiu - Petroșani - 
Simeria - Deva - lila - Lugoj
- Timișoara Nord

București Nord pl. 22,30 - 
Craiova sos. 01,16, pl. 01,24 - 
Filiași sos. 01.53, pl. 01,55 - 
Tg.Jiu sos. 03,01, pl. 03,03 - 
Petroșani sos. 04,28, pl. 04,30
- Simeria sos. 06,02, pl. 06,14 - 
Deva sos. 06,23, pl. 06,25 - Ilia 
sos. 06,45, pl. 06,47 - Lugoj 
sos. 08,36, pl. 08,55 - Timișoa
ra Nord sos. 09,43.

5NTFC “CFR CĂLĂTORI” 5A
Agenția Zonală Timișoara

Grupa de vagoane pen
tru Reșița Sud - Trenul 
12954 Lugoj - Caransebeș - 
Reșița Sud: Lugoj pl. 09,55 - 
Caransebeș sos. 10,28, pl. 10,43
- Reșița Nord sos. 11,27, pl. 
11,29 - Reșița Sud sos. 11,38.

• Trenul 1691 în relația 
București Nord - Videle - 
Roșiori Nord - Drăgănești Olt
- Caracal - Craiova - Filiași - 
Cărbunești - Tg.Jiu - Valea 
Sadului - Petroșani - Simeria
- Deva - lila - Margina - Lugoj
- Timișoara Nord

București Nord pl. 10,30 - Vi
dele sos. 11,03, pl. 11,05 - Roșiori 
Nord sos. 11,48, pl. 11,51 - Drăgă
nești Olt sos. 12,29, pl. 12,31 - 
Caracal sos. 12,54, pl. 12,57 - Cra
iova sos. 13,38, pl. 13,46 - Filiași 
sos. 14,14, pl. 14,16 - Cărbunești 
sos. 14,57, pl. 14,58 - Tg. Jiu sos. 
15,23,pl. 15,30-Valea Sadului sos. 
16,05, pl. 16,10 - Petroșani sos. 
16,58, pl. 17,00 - Simeria sos. 
18,32, pl. 18,44 - Deva sos. 18,53, 
pl. 18,54- Ilia sos 19,14, pl. 19,15- 
Margina sos. 19,58, pl. 20,07 - Lu
goj sos. 21,04, pl. 21,24 - Timișoara 
Nord sos. 22,06.

• Trenul 1692 în relația 
Timișoara Nord - Lugoj - Deva

- Simeria - Petroșani - Tg.Jiu - 
Filiași - Craiova - Caracal - 
Drăgănești Olt - Roșiori Nord - 
Videle - București Nord

Timișoara Nord pl. 20,35 - 
Lugoj sos. 21,21, pl. 21,51 - Deva 
sos. 23,48, pl. 23,50 - Simeria 
sos. 00.00, pl. 00,12 - Petroșani 
sos. 01,45, pl. 01,46-Tg.Jiu sos. 
03,01, pl. 03,06 - Filiași sos. 04,29, 
pl. 04,30 - Craiova sos. 05,01, pl. 
05,09 - Caracal sos 05,49, pl. 
05,50 - Drăgănești Olt sos. 06,07, 
pl. 06,08 - Roșiori Nord sos. 
06,41, pl. 06,42 - Videle sos. 
07,20, pl. 07,21 - București Nord 
sos. 07,58.

• Trenul 692 în relația 
Timișoara Nord - Lugoj - Ilia
- Deva - Simeria - Petroșani - 
Tg. Jiu - Filiași - Craiova - 
Caracal - Roșiori Nord - 
București Nord

Timișoara Nord pl. 06,55 - 
Lugoj sos. 07,43, pl. 08,06 - Ilia 
sos. 09,53, pl. 09,54 - Deva sos. 
10,14, pl. 10,16 - Simeria sos. 
10,26, pl. 10,38 - Petroșani sos. 
12,11, pl. 12,12 - Tg.Jiu sos. 
13,24, pl. 13,25 - Filiași sos. 
14,35, pl. 14,37 - Craiova sos. 
15.08, pl. 15,16 - Caracal sos. 
15,56, pl. 15,58 - Roșiori Nord 

sos. 16,47, pl. 16,49 - București 
Nord sos. 18,05.

• Trenul 992/993 în 
relația Timișoara Nord - 
Lugoj - Ilia - Deva - Simeria - 
Alba lulia - Sighișoara - 
Brașov - Predeal - Ploiești 
Vest - București Băneasa - 
Cernavodă Pod - Constanța 
- Eforie Nord - Eforie Sud - 
Costinești - Neptun H.C. - 
Neptun - Mangalia

Timișoara Nord pl. 23,42 - 
Lugoj sos. 00,33, pl. 1,00 - Ilia 
sos. 02,36, pl. 02,46 - Deva sos. 
03,07, pl. 03,09 - Simeria sos. 
03,19, pl. 03,40 - Alba lulia sos 
04,24, pl. 04,26 - Sighișoara sos. 
06,01, pl. 06,02 - Brașov sos. 
07,48, pl. 07,56 - Predeal sos. 
08,31, pl. 08,39 - Ploiești Vest 
sos. 09,49, pl. 09,52 - București 
Băneasa sos. 10,39, pl. 10,59 - 
Cernavodă Pod sos. 12,57, pl. 
13,00 - Constanța sos. 13,57, pl.
14,11 - Eforie Nord sos. 14,26, pl. 
14,29 - Eforie Sud sos. 14,36, pl. 
14,43 - Costinești sos. 14,55, pl. 
14,58 - Neptun H.C. sos. 15,08, 
pl. 15,10 - Neptun sos. 15,15, pl.
15,24 - Mangalia sos. 15,30.

Grupa de vagoane de la 
Lupeni 923/922 în relația

Lupeni - Petroșani - Sime
ria: Lupeni pl. 00,50 - Lupeni H.C. 
sos. 00,56, pl. 00,57 - Vulcan 
sos. 01,07, pl. 01,08 - Iscroni 
sos. 01,13, pl. 01,14 - Livezeni 
sos. 01,20, pl. 01,21 - Petroșani 
sos. 01,27, pl. 01,42 - Simeria 
sos. 03,11.

Grupa de vagoane de la 
Reșița Sud 9168 Reșița Sud - 
Caransebeș: Reșița Sud pl.
22,24 - Caransebeș sos. 23,30; 
tren suplimentar 12168 Caran
sebeș - Lugoj: Caransebeș pl. 
23,42 - Lugoj sos. 00,08.

• Trenul 696 în relația 
Timișoara Nord - Lugoj - Ilia 
- Simeria ■ Petroșani - 
Craiova - București Nord

Timișoara Nord pl. 23,20 - 
Lugoj sos. 24,00, pl. 00,28 - 
Deva sosi 02,22, pl. 02,23 - 
Simeria sos. 02,33, pl. 02,47 - 
Petroșani sos. 04,20, pl. 04,22 - 
Tg.Jiu sos. 05,32, pl. 05,34 - 
Craiova sos. 07,09, pl. 07,14 - 
București Nord sos. 09.59.

Grupa de vagoane de la 
Reșița Sud 9168: Reșița Sud pl.
22,24 - Caransebeș sos. 23,30; 
tren suplimentar Caransebeș - 
Lugoj: Caransebeș pl. 23,42 - 
Lugoj sos. 00,08.

• Trenul 994/991 
Mangalia - Constanța - Bu
curești Băneasa ramificația 
Pajura - Blaj - lila - Lugoj - 
Timișoara Nord

Mangalia pl. 19,20 - Neptun 
H.C. sos.19,29, pl. 19,32-Costi
nești tabără H.C. sos. 19,41, pl. 
19,43 - Eforie Sud sos. 19,56, 
pl. 19,58 - Eforie Nord sos. 
20,04, pl. 20,07 - Constanța 
sos. 20,29, pl. 20,44 - Bucu
rești Băneasa sos. 23,11, pl. 
23,33 - Ploiești Vest sos. 
00,26, pl. 00,29 - Sinaia sos. 
01,18, pl. 01,20 - Predeal sos. 
01,41, pl. 01,49 - Brașov sos. 
02,23, pl. 02,31 - Alba lulia sos. 
05,47, pl. 05,49 - Simeria sos. 
06,30, pl. 06,51 - Deva sos. 
06,59, pl. 07,02 - Ilia sos. 07,22, 
pl. 07,24 - Margina sos. 08,09, 
pl. 08,13 - Lugoj sos. 09,38, pl. 
09,53 - Timișoara Nord sos. 
10,35.

Grupa de vagoane 
pentru Lupeni 921/924: Si
meria pl. 06,55 - Petroșani sos. 
08,28, pl. 08,31 - Livezeni sos. 
08,37, pl. 08,38 - Iscroni sos. 
08,43, pl. 08,44 - Vultan sos. 
08,50, pl. 08,59 - Lupeni H.C. 
sos. 09,10, pl. 09,11 - Lupeni 
sos. 09,18.

Menționăm că aceste mo
dificări sunt valabile începând 
cu data de 17.07 1999 și până 
la noi dispoziții.


