
In ciuda afirmațiilor 
premierului Radu 
Vasile, ale altor guvernanți 

și demnitari bățoși care 
susțin că guvernează după 
propriul program, ba chiar 
mai mult și a rățoielilor 
răgușite ale președintelui 
Constantinescu către cei 
ce ne păgubesc, dar nu ne 
și despăgubesc, iată că se 
vede limpede din nou că 
FMI ne monitorizează și ne 
pilotează spre ce nu prea 
se știe cu claritate. Că așa

Nu facem ce vor mușchii noștri

Monitorizarea de câtre FMI
stau lucrurile în realitate ne- 
o dovedește și faptul că 
pentru a ne acorda 
împrumutul promis de 500 
milioane de dolari, suntem 
condiționați iarăși de două 
lucruri foarte importante în 
opinia FMI, pentru acest or
ganism bineînțeles.

Că nu facem ce vor

mușchii noștri când este 
vorba despre finanțe, ne-o 
demonstrează cu
prisosință impunerea 
condiției de a ne împrumuta 
mai întâi de pe piața privată 
de capital, unde se practică 
dobânzi cu mult mai 
ridicate, cu o sumă de 350 
milioane de dolari. Ce 

socoteli și-or fi făcut FMI- 
iștii în legătură cu această 
sumă, numai ei știu. Un 
lucru este însă cert. Când 
este vorba să ne plătim 
datoriile însă, suntem 
executați la timpul de 
scadență până la ultimul 
cent.

Pe de altă parte FMI mai 

condiționează acordarea 
împrumutului și de 
retragerea licenței de 
funcționare a Bancorex, 
care se poate să fie, după 
toate probabilitățile, 
absorbită de către Banca 
Comercială Română. Asta 
în cazul în care nu se 
găsește investitorul 

interesat să cumpere 
Bancorexul.

Așa cum s-a precizat, 
urmează ca acordul de 
împrumut stand-by să 
intre în discuția FMI în data 
de 5 august a.c. Se spune 
că FMI nu mai este 
interesat de inflația sau de 
deficitul nostru bugetar, 
cu toate că în “strategia 
inițială” aceste elemente

Nicolae TiRCOB
(Continuare în pag. 2)
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REVOLUȚIILE SAU RUMBELE SOCIALE (I)
9

Conf.univ.dr. Sigismund Duma 
Prorector Universitatea Ecologică Deva

în decursul istoriei revoluțiile t 
au avut statut de fenomene sociale 
de tip uragan. Fiind acțiuni 
antropice, au fost concepute, 
declanșate și coordonate de oameni 
■ de o anumită categorie de oameni 
direct interesați și buni cunoscători 
ai psihologiei maselor. De altfel, 
masele de oameni funcționează pe 
același principiu cu masele de aer și 
apă în care plusul se năpustește 
întotdeauna peste liniștea generată 
de starea de echilibru.

Desigur, oameni adunați din ce 
în ce mai multi, la un moment dat 
îșipierd identitatea, sunt mult mai 
puternici și devin o masă, o masă 
în care spiritul de turmă este la el 
acasă. Și turmele de bivoli africani 
se simt mult mai puternice. Ele își 
caută un lider, care în cazul 
oamenilor este deja stabilit, liderul 
urmând să comande și să realizeze 
un scenariu prestabilit. De regulă 
liderul are carismă, este un bărbat 
puternic, un bun orator și uneori 
chiar un om luminat.

Bineînțeles că acest cumul 
energetic înmagazinat în masele de 
oameni se impune a fi descărcat. 
Unde, pe cine și pentru ce? Este 
foarte clar, pentru lider. Masele îl 
urmează orbește, într-un anume

moment dat indivizii devin dispuși 
inclusiv la sacrificiul suprem. Iată, 
deci, ce putere enormă se manifestă 
în aceste acumulări, similare cu 
dipolii noroși.

De regulă maselor li se pun în 
gură “sloganuri” ce se constituie 
în principale obiective ale 
scenariului.

începe “furtuna”care se 
manifestă precum cea naturală, 
prăpădește tot ce întâlnește în cale, 
nu mai discerne binele de rău, utilul 
de inutil.

După “furtuni” urmează 
bilanțul, împărțeala la care masele 
nu au acces decât doar la firimituri. 
Liderul sau liderii sunt uneori 
sacrificați, nu de puține ori apar 
lupte între ei, sau între liderii 
inițiali și noii lideri fie ei și 
pseudolideri.

Ca orice dezastru natural, 
revoluțiile n-au adus în istorie 
decât sărăcie, degringoladă socială 
și economică. Mult le-a trebuit 
națiunilor generatoare de revoluții 
să-și revină la starea de calm, la 
starea de progres economic și 
social Aceasta pentru motivația că 
uraganul a lăsat în urma lui 
dezastrul specific, iar noul sistem 
nu are încă pârghiile constituite.

Chiar și atunci când apar legi noi, 
acestea sunt atât de multe și atât de 
bine făcute pentru grupurile de 
interes, încât marea masă, acum 
disipată, nu le înțelege și nu există 
interes pentru a o face să le 
priceapă. Scenariul trebuie 
continuat până la atingerea tuturor 
obiectivelor, care niciodată n-au 
fost cele promise maselor, ele 
urmând să fie reașezate tot pe 
principii bine stabilite, așezate de 
regulă într-un tip de structură 
piramidală, în vârful piramidei 
fiind noii lideri și cei apropiați lor, 
iar la bază marea masă, care s-a 
ales doar cu semne de întrebare.

Și pentru a fi mai bine înțeles 
voi veni cu câteva exemple din 
Revoluția Franceză din 1789, din 
Revoluția Rusă de la 1917 și, 
bineînțeles, din Revoluția din 
decembrie 1989.

Revoluția Franceză. Ce era 
Franța înainte de revoluție ? Un1 »

spațiu socio-economic în plin 
progres, o țară relativ liniștită care 
acumulase multă cunoaștere, multă 
cultură susținută de însăși 
Renașterea Franceză. Se apropia 
perioada Revoluției Industriale.

[>e fa Prefectura 
județului 
Hunedoara

în urma deplasării în teren a 
reprezentanților Prefecturii județului 
Hunedoara și cei ai Inspectoratului de 
Protecție Civilă, vă informăm că în 
județul Hunedoara (în comunele Geoagiu 
și Balșa) nu au avut loc inundații în urma 
ploilor căzute în ziua de 26 iulie a.c., 
care să producă pagube.

Datele eronate transmise anterior au 
fost preluate de la președintele Comisiei 
locale de apărare împotriva dezastrelor 
Geoagiu și Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Deva. Ne cerem scuze pentru 
această eroare.

(Continuare în pag. 8)

Prin sistem informatizat

Un nou 
document de 

identitate
Ieri, 28 iulie a.c., la Poliția municipiului 

Deva a avut loc un eveniment deosebit. în 
prezența unor personalități de marcă ale 
județului și municipiului precum șl din cadrul 
Inspectoratului General de Poliție, s-a 
inaugurat centrul de producere a noii cărți de 
Identitate.

Prin formă șl conținut, noul act de identitate 
este în concordanță cu recomandările 
Consiliului Europei, fiind conceput și eliberat 
în sistem informatizat. El este menit să 
faciliteze o serie de avantaje atât pentru stat, 
cât și pentru cetățean. Asupra acestui 
eveniment vom reveni. (V.N.)

BRD - 
"CEA MAI 

BUNĂ 
BANCĂ" 

DIN 
ROMÂNIA

Revista "Euromoney” a 
acordat Băncii Române 
pentru Dezvoltare titlul de 
cea mai bună bancă din 
România, în cadrul listei 
instituțiilor bancare 
nominalizate pentru Premiile 
de excelență Euromoney 
1999, informează BRD.

Publicația apreciază că 
“a desfășura o activitate 
bancară eficientă în 
condițiile deosebite ale unui 
mediu economic dificil pare 
o încercare imposibilă. Cu 
toate acestea, Banca 
Română pentru Dezvoltare a 
făcut o treabă excelentă".

Președintele BRD, 
Bogdan Baltazar, cosideră 
că Premiul de excelență 
1999 este un motiv în plus 
pentru creșterea rentabilității 
resurselor atrase de bancă 
și asigurarea unei satisfacții 
depline pentru toți clienții. 
Acționarul majoritar, Sociâte 
Generale, va facilita accesul 
la marea finanță mondială, 
unul dintre argumentele 
pentru creșterea
segmentului de piață ocupat 
de BRD. Baltazar apreciază 
că In scurt timp, BRD va fi și 
cea mai mare bancă a țării, 
deși, pentru moment, trebuie 
să ne mulțumim cu a fi doar 
cea mai bună".

Banca franceză Sociătâ 
Generate a achiziționat, anul 
trecut, 51% din acțiunile 
BRD, pentru circa 200 de 
milioane de dolari. BRD 
deține o cotă de circa 10% 
din piață, având 185 de 
sucursale și peste 4.000 de 
salariați. Sociăte Generale 
are o sucursală la București 
din 1980.

©QLUMfi 2ILEI©
• - Tu, Marine, știi ce 

importanță economică are 
Oltul?

-Nu.
- Devine navigabil după ce 

se varsă în Dunărei...

Dî obicei vara instituțiile 
culturale nu prea au 
activitate întrucât oamenii 

pleacă în concedii, elevii și 
studenții în vacanță. Dacă mai 
adăugăm și bugetele tot mai... 
subțiri nu ne mai surprinde 
liniștea așternută peste aceste 
lăcașuri, mai ales din mediul 
rural. Dar casele de cultură n- 
au ușile închise nici în timpul 
zilelor fierbinți chiar dacă nu au 
spectacole căci teatrele sunt în 
vacanță ori sunt plecate în 
stațiuni de odihnă și tratament.

“închiderea Universității 
populare, la sfârșitul lunii iunie, 
și a stagiunii teatrale n-au adus 
și sistarea activității Casei de 
Cultură Deva” - precizează 
directorul ei, dl Avram Dara. 
Profitându-se de această

La Casa de Cultură Deva vara, wooior acra
pauză de spectacole 
instructorii formațiilor se ocupă 
de antrenarea lor sau căutarea 
unor noi interpreți. Cele 3 
formații de muzică ușoară au 
participat, sau urmează să o 
facă în această vară, la 
festivaluri de gen în scopul 
rodării lor și cizelării formei în 
care se prezintă publicului (au 
fost la Satu Mare și sunt invitate 
la Rîmnicu Vîlcea). Pentru 
ansamblul folcloric “Silvana’ 
acum se selecționează noi 
membri: soliști vocali și 
instrumentali, dansatori pentru o 
trupă de tineret - rezervă 
pentru formația de bază. Și 
celelalte formații traversează o 

perioadă de îmbunătățiri, toate 
fac repetiții și se pregătesc 
pentru toamnă.

Vacanța în activitatea 
universității populare este 
utilizată în primul rând pentru 
realizarea materialului publicitar 
necesar începerii unui nou an 
(anunțuri, fluturași, tipărituri, 
inclusiv o broșură - care să 
cuprindă cursurile tehnico- 
aplicative, de cultură generală 
ce se deschid pentru 1999- 
2000). Se completează 
dosarele pentru licitațiile 
organizate de Agenția 
Județeană de Ocupare și 
Formare Profesională Deva, în 
vederea câștigării unor cursuri 

pentru universitate. Casa de 
cultură are spații, cadre 
specializate (oameni sufletiști 
care fac acest lucru în primul 
rând din pasiune) și programe 
analitice conforme xu 
nomenclatorul de meserii al 
Ministerului Muncii. Pentru 
cursurile câștigate la licitație se 
încheie contracte, agenția 
inspectează periodic modul 
cum se derulează și 
organizează examenul final, 
eliberând și diplomele care 
atestă calificarea dobândită, 
diplome valabile pe toată 
economia națională.

Durata cursurilor este de 3, 
4, 6, 9 sau 11 luni. Foarte 

complexe și de aceea cu 
durată maximă sunt cursdrile 
de fochiști, realizat împreună cu 
ISCIR Sibiu, cel de laboranți și 
macaragii. în afara acestor 
cursuri cu regim special, pe 
care doar Casa de Cultură 
Deva le organizează în județ, în 
cadrul Universității populare, “se 
încearcă găsirea de noi forme 
de exprimare”. Este vorba 
despre cursuri și cercuri noi 
pentru activități cerute de 
economia de piață: de birotică, 
management, agenți comerciali, 
agenți de bursă. Prin casă se 
vor ține, din toamnă, și cursuri 
de engleză pentru începători și 
avansați, de către studenți 

americani, organizate de o 
biserică.

Dacă alte activități de 
sală nu se organizează “doar 
de dragul de a le face” vara 
când frecvența e redusă, se 
lucrează însă la Hobby-Club, 
clubul colecționarilor care 
acum fac schimburi cu colegii 
de pasiuni din țară. Și mai 
ales pregătesc expoziția din 
august de insignografie, 
heraldică și filatelie, cu 
tematică diversă în care 
predomină însă folclorul, în 
ideea că exponatele vor fi 
văzute de străinii veniți la noi 
pentru eclipsă. “Expomi- 
neritul”, manifestare a

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 2)
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Salarii compensatorii 
în plus pentru 
disponibilizați

Guvernul a adoptat zilele trecute o 
hotărâre care prevede că persoanele 
disponibilizate vor putea primi, pe lângă 
cele 12 plăți compensatorii, acordate 
prin lege, încă patru până la opt salarii 
medii de la unitatea în-care au lucrat. 
Condițiile pentru acordarea unor astfel 
de compensații sunt: aplicarea unui 
program de restructurare și existența în 
contractul colectiv de muncă a 
obligației angajatorului de a suporta 
acordarea de compensații în 
asemenea cazuri, iar zona din care 
provin disponibilizații să fie 
monoindușfrială;2D;Gj 

Imigranți clandestini, 
între care și români, 

L expulzați din Grecia ,
Aproape 650 de imigranți au fost reținuți de poliția elenă în 

ultimile patru zile, în nord-estul țării, 416 dintre aceștia, între 
care și români, fiind expulzați pentru că nu dispuneau de acte 
legale, a anunțat agenția ANA, citată de AFP. Cei 416 imigranți 
clandestini expulzați, cea mai mare parte de origine albaneză, dar 
și români,.bulgari, asiatici sau africani, lucrau “la negru" în 
agricultură, creșterea vitelor sau în construcții, precizează 
agenția ANA.

Clandestinii originari din țările învecinate au fost conduși la 
graniță, iar pentru cei provenind din țări mai îndepărtate a fost 
declanșată o procedură specială pentru a le furniza bilete de 
întoarcere. Aceste demersuri se înscriu în cadrul unei operațiuni 
de anvergură a poliției, decisă de Guvernul grec la începutul lunii 
iulie și care vizează controlarea situației celor 700.000 de 
imigranți care se află în Grecia, acuzați adesea că ar contribui la 
creșterea criminalității.

Doua maimuțe au fost 
învățate sâ vorbească

netescep

Cercetătorii americani au reușit să 
învețe două maimuțe, un cimpanzeu șl 
un urangutan, să vorbească engleza, 
primatele fiind acum perfect capabile să 
converseze cu oamenii, a anunțat ziarul 
britanic Sunday Mirror. Cimpanzeul, 
numit Panbanisha, are un vocabular de 
3.000 de cuvinte și “vorbește” prin 
Intermediul unul computer, care produce 
o voce sintetică în momentul în care 
animalul apasă simboluri pe tastatură. 
Panbanisha vorbește foarte bine, 
abordând teme diverse, de la cereri ca 
“Vă rog, aș putea primi o cafea cu 
gheață”, până la discuții despre 
imaginile video pe care le-a urmărit 
alături de savanții care îl îngrijesc, cei de 
la Universitatea Georgia din Atlanta.

Urangutanul Chantek, în vârstă de 20 
de ani, locuiește la câteva mile 
depărtare, într-o grădină zoologică din 
Atlanta și folosește același sistem 
pentru a vorbi. El are însă un vocabular 
mal restrâns, de “numai” 2.000 de 
cuvinte. Printre primele cuvinte “rostite” 
de el s-a numărat propoziția “Vă rog, 
cumpărați-mi un hamburger”. Recent, el 
s-a decis să păstreze banii oferiți de 
cercetători ca răsplată pentru 
îndeplinirea sarcinilor cerute de ei, și le- 
a comunicat, în limbajul simbolurilor: 
“Vreau să cumpăr o piscină”. Se pare că 
recentul val de căldură care afectează 
Statele Unite îi face viața din cușcă 
inconfortabilă.

Cele două maimuțe folosesc o 
tastatură creată special pentru ele, cu 
400 de simboluri. Unele simboluri au 
semnificații simple, ca “măr”, altele 
reprezintă concepte mai abstracte, cum 
ar fi “dă-ml”, “bun”, "rău” sau "ajutor".

Maimuțele au învățat semnificația 
fiecărui simbol șl apoi au început să 
construiască fraze apăsând tastele în 
ordinea corectă. Computerul “pronunță” 
cuvintele și le redă pe ecran. De curând, 
Panbanisha, care are 14 ani, a început să 
scrie cuvinte pe podea, folosind creta.

Joi 29 iulie

'"9Î30 Matineu de vacantă 11.00 
TVR Cluj-Napoca 12.05 TVR lași 
13.00 TVR Timișoara 14.10Santa 
Barbara (r) 15.00 Lumea
bărbaților (r) 16.00 Conviețuiri 
(mag.) 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 Camera 
misterelor 21.00 Miracole (s)
22.15 Cu ochii’n 4 23.00 Jurnalul 
de noapte. Sport 23.20 Infinitul 
(f. SUA 1996)

TVR 2
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) 14.00 Emisiune 
în limba germană 15.00 Rebelul

Savanții presupun că a învățat literele de 
pe ecranul computerului.

Cele două animale au fost învățate să 
vorbească la Centrul de Cercetare a 
Limbajului din Atlanta. Directorul 
institutului, profesor de psihologie și 
biologie, a afirmat că cele două animale 
au aptitudinile de limbaj șl cognitive 
echivalente cu ale unul copil de patru 
ani.

Panbanisha a mers mai departe de 
așteptările cercetătorilor. Ea a început 
să-l învețe pe fiul său de un an, Nyota, să 
folosească tastatura. Deocamdată, pulul 
are un vocabular echivalent cu cel al unui 
copil de un an. El nu poate încă să creeze 
propoziții, dar faptul că a evoluat atât de 
bine arată că în curând își va depăși 
mama. Potrivit specialiștilor, se pare că 
în curând maimuțele vor putea vorbi una 
cu alta și aptitudinile de limbaj vor fi 
trecute de la o generație la alta.

Mama lui Panbanisha, Matata, nu 
poate folosi tastatura, așa că ea îi spune 
fiicei sale ce dorește și aceasta 
transmite prin intermediul computerului 
ce așteaptă mama sa, cum ar fi "Matata 
vrea o banană”.

Când maimuțele par a fi căzut pe 
gânduri, cercetătorii le întreabă dacă s-a 
întâmplat ceva rău. Uneori, ele răspund 
pur și simplu: “Mă gândeam să mănânc 
ceva” sau “Vreau să merg la Campers 
Craven” (un loc unde sunt duse “în 
excursie”).

Cercetătorii din Atlanta au obținut un 
fond guvernamental pentru continuarea 
proiectului. Ei doresc să vadă dacă nu 
vor putea face maimuțele să vorbească 
cu adevărat. Până de curând se credea 
că maimuțele nu au capacitatea fizică de 
a vorbi, corzile lor vocale neputând 
reproduce gama de sunete folosită de 
oameni. Recent, cercetătorii au 
constatat că unele animale reproduc cu 
succes cuvinte sau chiar fraze umane. 
Sunetele sunt distorsionate, dar 
recognoscibile.

(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: Green
wich Village (dramă SUA 1976)
21.45 Dosarele istoriei 22.45 
Cultura în lume. Călătorie în 
Himalaya (p. IV) 23.15 Lumea 
vitezei (mag. sportiv)

ANTENĂ I
7.10 Cafea cu parfum de 

femeie (s) 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, 
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 Week
end cu spioni (thriller SUA 
1983)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

eal tău! 10.00Tânărși neliniștit(r) 
11.00 Deznodământul (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)

ACASĂ
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

Monitorizarea 
de câtre FMI

(Urmare din pag. 1) 

erau luate în considerare cu 
prioritate. Dacă se va 
întâmpla, printr-o minune, 
să ne fie acordat și acest 
împrumut rămâne de văzut 
ce destinație i se va mai da, 
deoarece disocierea lui în 
consum nu poate aduce 
nimic bun pentru țară și 
pentru românul de rând. In 
loc să ne străduim să

vm.,

ACTIIV/Â
(Urmare din pag. 1) 

acestui club care ajunsese la 
un număr remarcabil de ediții, a 
căzut o dată cu mineritul 
hunedorean.

Cum se cunoaște zicala că 
vara trebuie să-ți faci sanie, se 
profită de această perioadă mai 
relaxată pentru repararea 
dotărilor “obosite" și aducerea 
lor la parametri actuali, 
completarea aparaturii, 
repararea și verificarea 
instalațiilor de apă și căldură, 
igienizarea sălilor de cursuri 
pentru ca în toamnă să se 
poată asigura publicului o 
atmosferă plăcută. Se lucrează 
și la amenajarea platformei din

V “ PATRIA” 
DEVA - Puterea iubirii 
(30-2); Ed. TV (3-5);

14 “FLACĂRA”
HUNEDOARA - 8 mm 
(30-5);

“PARÂNG”
PETROȘANI - Ed. TV (30-2); Gloria (3-5);

14 “CULTURAL” LUPENI - Gloria (30-1);
14 “DACIA” HAȚEG - Jackie Brown (30-2); 

Puterea iubirii (3-5);
14 “ZARAND” BRAD - Aleargă, Lola, aleargă 

(30-2); Jackie Brown (3-5);
14 “PATRIA” ORĂȘTIE - Avocatul (30-1); 

Launtric-Artistul cabaretului (3-5);.
14 “LUCEAFĂRUL” VULCAN - Furtună, 

peripeții și dragoste (30-2);
14 “LUMINA” ILIA - Aventuri la firul ierbii 

(30-1).

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)

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 împotriva tuturor (thriller SUA 
’96) 21.30 Apel de urgentă 21.50 
Real TV 22.10 Știri 22.30 Show-ul 
de noapte

HB®
10.00 Teoria conspirației 

(thriller SUA 1997) 12.15 Surplus 
de bagaje (co. SUA 1997) 14.00 
înlănțuiți (f. suspans 1992) 15.30 
Franklin (s) 16.00 Muppets și In- 
sulaComoriloHco^^ȘUA^^ȘȘG^ 

punem cumva economia 
pe picioare, ne-am învățat 
să stăm cu mâna întinsă 
după împrumuturi, care nu 
pot fi decât împovărătoare 
pentru noi toți, nicidecum 
salvatoare, în condițiile 
când nu se întâmplă, așa 
cum s-a procedat în cazul 
altor țări vecine, cărora li 
s-au iertat datorii de 
ordinul zecilor de miliarde.

partea dreaptă a instituției, 
fiind alocate 130 de milioane 
în acest scop de către 
Consiliul Local Deva, care 
răspunde la toate solicitările 
Casei de Cultură Deva. Ce 
fac oamenii care se 
străduiesc să ofere devenilor 
o paletă variată de activități 
culturale și instructive? 
Urmează cursuri de 
perfecționarea personalului și 
își fac concediile de odihnă, 
pentru ca din toamnă să se 
întoarcă pe baricade cu 
forțele refăcute și 
documentați cu ultimele 
noutăți în domeniile de care se 
ocupă.

17.45 Michael Collins (biografic 
SUA/Irianda 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 (dramă SUA 1989)

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.
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3 Berbec
Azi vă obișnuiți greu cu 

ideea lucrului în echipă. Nu 
vreți ca alții să profite de 
efortul dv., dar nu este cazul 
să fiți suspicioși căci nimeni 
nu are de gând așa ceva.

3 Taur
Atenție, nu creați 

probleme la locul de muncă 
dacă doriți aprecieri. 
Tensiunea dăunează 
procesului muncii și s-ar 
putea să fiți găsiți vinovați.

3 Gemeni
Sunteți într-o formă 

excelentă, activ și plin de 
idei. Șefii apreciază acest 
lucru și vă vor răsplăti. Azi 
este bine să semnați 
contracte dacă e cazul sau 
să faceți călătoria de 
afaceri.

3 Rac
Luați-vă niște zile de 

concediu și faceți ordine 
acasă. Aceasta pentru a vă 
limpezi gândurile. Dacă 
reușiți să administrați 
inteligent banii, veți împăca și 
capra și varza.

3 Leu
Trebuie să decideți ce 

este mai important pentru dv.: 
planul profesional sau cel 
personal. Deși nu-i ușor, veți 
găsi soluția ideală.

3 Fecioară
Sunteți tensionați; ar trebui 

să nu vă lăsați pradă 
gândurilor sumbre. Doamnele 
din această zodie sunt 
însetate de romantism și de 
dragoste.

3 Balanță
Nu uitați că tăcerea e ca 

mierea. Dacă tot timpul faceți 
observați* celor din jur, 
aceștia se vor supăra și veți 
primi doar replici răutăcioase.

□ Scorpion
Azi trebuie să vă odihniți, 

să ascultați muzică, să 
faceți saună. Nu veți avea 
succes în afaceri orice ați 
întreprinde.

3 Săgetător
Tindeți spre ceva inedit, 

pregătiți demararea unei 
aventuri. Veți resimți 
influențele pozitive ale lui 
Venus, dar și înfrângeri 
dureroase.

3 Capricorn
Cei din jur vă ajută să 

uitați de probleme, să vă 
reîncărcați cu energie 
proaspătă. Veți avea parte 
de zile liniștite, senine și de 
împăcare, ceea ce vă place 
până ia un punct.

3 Vărsător
Dorințele ascunse se 

împlinesc. Astrele vă 
canalizează energiile, nici un 
obstacol nu vă stă în cale. 
Aveți puterea și rezistența 
necesare obținerii
succesului.

3 Pești
Azi reduceți ritmul și treziți 

susf>iciuni. Poziția nu vă este 
amenințată însă deocamdată. 
Aveți o “mână" norocoasă, 
dar nu riscați prea mult.

a Ziar editat de
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Două probleme importante ale comunei
Rapoltu Mare] - BUGETUL LOCAL Șl PĂMÂNTUL -
- Die primar, durerea 

cea mai mare in admi
nistrația locală o repre
zintă lipsa banilor. Se 

poate vorbi de o excepție 
la Rapolt?

- Ne-am fi bucurat să 
facem o excepție. Și la noi 
bugetul este sărac, ceea ce 
ne face să ne descurcăm 
foarte greu. Veniturile la 
bugetul local ce rezultă din 
impozite și taxe sunt foarte 
mici. Pe raza comunei 
noastre nu există multe 
societăți din care să ne 
revină impozite din salarii 
sau alte taxe.

Din sume defalcate am 
primit 240 de milioane de 
lei, din care am fost obli
gați să cheltuim 12 mili
oane pentru PUG.

Facem eforturi deo
sebite pentru a strânge 
bani din orice activitate - 
închiriere, concesionare a 
spațiilor pe care le de
ținem.

- Pe raza satului Bo- 
bâtaa a existat un com
plex de creștere a ani
malelor. Ce s-a întâm
plat aici?

- An de an activitatea 
s-a redus după ’89, iar 
acum se află în procedură 
de lichidare. Deja s-a și 
vândut, urmând să primim 
o parte din bani, dar acest 
lucru se va întâmpla numai 
în anul viitor, la încheierea 
tuturor documentelor de 
lichidare.

încercăm să ne gos
podărim cum putem. Lem
nele de foc nu le mai cum
părăm, ci le aducem din 
pădure, iar la iluminatul 
public s-au făcut restricții 
serioase.

- Revenind la buget ce 
a însemnat primul se
mestru pentru primărie?

- Pe primele șase luni 
am cheltuit circa 250 de 
milioane - bani care au fost 
alocați pentru necesități 
stricte - pentru iluminatul 
public, cheltuielile cu acti
vitatea sanitar-veterinară, 
salariile» personalului dinDiscuție cu dl sing. Laurian Danda, primarul comunei
primărie ctq. Dacă este să 
creionăm un necesar foarte 
modestcpentru comună, bu
getul at trebui să fie la un 
miliard dc lei, or, noi cu 
totul - inclusiv fondurile din 
sumele defalcate - nu ajun
gem nici la jumătate.

- Die primar, dincolo 
de marea problemă a ba
nilor care este omnipre
zentă la fiecare primărie, 
care ar fi câteva dintre 
problemele importante ce 
stau în fața executivului 
din Rapolt?

- O problemă importantă 
derivă din Legea 169, care 
completează Legea 18, ca 
să putem împărți pădurile în 
satele din Rapolt și Rapolțel, 
unde nu s-a primit acel hec
tar de teren. La primărie s- 
au depus 650 de cereri ce 
vizează o suprafață de 
aproximativ 1800 de hec
tare pădure, iar pentru te
renul agricol solicitat nu vor 
fi probleme.

Dificultăți vom avea în 
satul Bobâlna privind fina
lizarea Legii 18 întrucât 
specialiștii de la OCOT care 
s-au perindat pe teren nu au 

realizat măsurătorile și 
punerea în posesie corect. 
A fost nevoie să solicităm 
din nou o refacere a tu
turor măsurătorilor pentru 
a nu se crea inechități între 
săteni. După această rc- 
măsurare a terenurilor în 
satul Bobâlna am pus în 
posesie pe toți solicitanții, 
în prezent fiind în faza de 
întocmire a proceselor ver
bale pentru suprafețele 
cerute. Greutăți au fost și 
în satul Foit - unde un 
inginer topograf a încurcat 
numerele parcelelor, dân- 
du-ne mult dc lucru cu 
refacerea, de asemenea, a 
măsurătorilor.

Dificultăți avem și în 
refacerea brodului pentru 
traversarea Mureșului în
trucât apa este mare. Spe
răm ca până la sfârșitul 
lunii august să soluționăm 
și această problemă.

Avem în intenție pentru 
anul în curs să demarăm 
studiul de fezabilitate pri
vind introducerea apei po
tabile în comună. Dacă 
vom reuși să găsim resurse 
financiare pentru realizarea 
acestei documentații, vom 
încerca să obținem și fon
duri nerambursabile prin 
programul PHARE.

Deși sunt încă multe 
probleme pe agenda pri
măriei am încercat să aduc 
în discuție doar câteva. 
Problema cea mai grea 
rămâne cea a banilor. Ce 
va depinde de noi căutăm 
să facem. Ce depinde de 
altcineva însă este mai di
ficil. Trăim cu speranța că 
și oamenii acestor locuri se 
vor bucura cândva de o 
viață mai bună.

Comuna Rapolt are în 
componența sa cinci sate - 
Bobâlna, Rapolțel, Boiu, 
Foit și Rapolt - cu o popu
lație de aproximativ 2000 
de locuitori.

Asemenea și altor 
așezări rurale, principala 
ocupație rămâne agricul
tura, loc unde trudește 
cea mai mare parte a 
oamenilor. Valul dispo
nibilizărilor din industrie 
și din alte activități a făcut 
ca mulți dintre localnici 
să se reîntoarcă la 
munca câmpului.

Durerea cea mai mare 
aici rămâne că apele Mu
reșului numai în anul trecut 
au produs pagube imen
se. Peste 1200 ha de teren 
agricol au fost inundate, 
fapt ce a compromis o ma
re parte a culturilor.

Proiect pentru gaz metan
în prezent se află 

în faza de execuție 
proiectul ce vizează 
introducerea gazului 
metan în satele Bo
bâlna, Rapolt și Foit, 
într-o ședință a Con
siliului Local s-a apro
bat ca 5 la sută din 
contravaloarea inves
tiției să fie suportată 
de către săteni iar di
ferența de la buget. O 
primă estimare a în
tregii investiții se ri
dică la 6,1 miliarde 
de lei dintre care să
tenii din cele trei lo
calități trebuie să plă
tească circa 300 de 
milioane de lei, sumă

După ce au trudit luni în 
șir, au cheltuit banii cu să
mânța, aratul, lucrările de 
prașilă și întreținere a câm
pului, apele Mureșului au 
năruit totul. Și în acest an, 

ca urmare a inundațiilor din 
’98, nu s-au mai cultivat mai 
bine de 150 de hectare de 
teren agricol - în principal la 
Rapolt și la Bobâlna.

Pe raza comunei ființea
ză o școală generală de opt 
clase. în satele aparținătoa
re sunt școli până la' clasa a

ce este greu de adunat 
și din care trebuie să 
se achite contravaloa
rea proiectului.

Pentru racordarea la 
gaz metan până în pre
zent din cele trei sate și- 
au depus cereri 456 de 
familii, fiecare dintre 
acestea ar necesita să 
achite în jur de 800.000 
de lei.

Deși există aproba
rea de la Romgaz, 
promovarea investiției 
se va derula cu 
greutate din lipsă de 
bani, atât de la buget 
cât și de la săteni.

Autoritățile locale se 
gândesc să obțină spri- 

patra, iar în anul școlar 
trecut au frecventat 
cursurile 260 de elevi.

Istoric, comuna este ates
tată din anul 1535, din câte 
se știe de către autoritățile 
locale, lucru ce a condus la 
ideea întocmirii unei mono
grafii a zonei care se va fi
naliza în 2000 și va întregi 
aria documentelor ce stau 
mărturie trecerii timpului 
peste aceste meleaguri.

De asemenea, imagi
nea trecătorului pe aceste 
meleaguri se poate com
pleta cu o scurtă vizită la 
bazinele romane pe Valea 
Bobâlnei - loc cu apă ter
mală ce datează de aproa
pe 2000 de ani -, precum și 
Castelul Daniel, din seco
lul 17, dar care din lipsă de 
bani se află într-un stadiu 
avansat de degradare.

jin și din exterior, în 
special din Franța, lu
cru ce ar ușura cât de 
cât racordarea la gaz 
metan a zonelor apro
bate prin proiectul de 
față.

O altă șansă pri
vind investiția de gaz 
metan rămâne conce
sionarea întregii re
țele de gaz metan pe 
o perioadă de 20 de 
ani unei firme private 
care s-a arătat inte
resată să realizeze 
din fonduri proprii în
treaga investiție, dar 
Romgaz nu este de 
acord cu o asemenea 
variantă.

Nemulțumiți de
r f

rezultatele școlare
Autoritățile comunei 

Rapolt sunt nemulțumite 
de rezultatele școlare înre
gistrate de elevii comunei 
în anul școlar 1998-1999. 
Primarul Rapoltului, dl 
Laurian Danda, ne-a preci
zat “că este anormal ca la 
terminarea clasei a Vlll-a, 
din 18 elevi au luat exame
nul doar doi. Acest lucru se 
datorează slabei preocu
pări din partea cadrelor din 
învățământ din comună 
pentru a pregăti elevii". Mai 
mult în școală a existat o

Precizare
Conducerea Primăriei 

Rapolt ne-a precizat că 
unele știri care au apărut 
în mass-media privind lip
sa de interes a autorită
ților locale pentru între
ținerea bazinelor cu apă 
termală din comună sunt 
eronate, întrucât terenul 

atmosferă neprielnică dată 
de doi domni profesori mai 
în vârstă - unul înlocuindu-l 
pe celălalt în funcția de di
rector - care erau în dis
pută pe această temă.

începând din anul șco
lar viitor, ni s-a mai precizat 
de către interlocutorul nos
tru, lucrurile s-au liniștit, în
trucât se vor duce în pensie 
amândoi, iar activitatea 
școlară va fi preluată de că
tre un nou director ce se va 
stabili de către Inspec
toratul școlar.

pe care se află acestea a 
fost revendicat de către 
proprietarul de drept. în 
situația de față nu se jus
tifică nici o investiție din 
partea primăriei, iar dacă 
proprietarul va dona 
terenul comunei lucrurile 
vor fi altfel.

In pragul deznădejdii!
Cu toate că o mare parte 

dintre locuitorii comunei Rapolt 
au gospodării bine clădite, se 
întâlnește și un paradox. Cel 
puțin 60 de familii au mijloace 
de subzistență extrem de pre
care. Nu au pământ, nu au alte 
venituri, iar șansa de a-și găsi 
un loc de muncă este minimă. 
Cei în cauză provin de la fostul 
complex zootehnic și stau în 
apartamente. Lipsa banilor din

Bani pentru 
drumuri

Prin grija Consiliului ju
dețean pentru comuna 
Rapolt s-au alocat 50 de 
milioane de lei pentru re
facerea drumurilor Rapolt 
- Rapolțel și Foit - Boiu, 
drumuri care au fost afec
tate de intemperiile naturii. 
Deși banii sunt totuși pu
țini, printr-o drămuire mai 
bună s-au efectuat lucrări 
de nivelare, drenare și 
consolidare a acestora, 
fapt ce permite o deplasa
re cât de cât pe aceste 
zone. 

bugetul local îi vitregește de aju
toarele sociale, aceeași soartă 
împărtășind-o inclusiv elevii care 
sunt orfani, ce nu mai primesc 
bursă, cu toate că legea le dă 
acest drept.

Ajutoarele sociale cât și bur
sele au fost sistate de la 1 ianu
arie a.c., iar șansele de a mai 
primi acești bani sunt minime.

Situația familiilor în cauză ră
mâne gravă în continuare pentru

Tractoare și 
combine

Puțină lume știe că Ra- 
poltul deține cel mai mare nu
măr de tractoare în gospo
dăriile individuale. în prezent 
oamenii de aici dețin circa 90 
de tractoare și nu mai puțin de 
10 combine.Creșterea rapidă a 
prețurilor la utilajele agricole - 
în special la tractoare - a limitat 
accesul sătenilor la acestea. 
Mulți țărani spun că dacă pre
țurile nu ar fi explodat atât de 
repede numărul tractoarelor s- 
ar fi ridicat la cel puțin 200, 
situație ce dădea o altă 
perspectivă muncii câmpului și 
rezultatelor obținute.
------------------—a--------------  

că nu au pământ de unde să-și 
asigure cât de cât cele nece
sare traiului, banii în bugetul local 
nu sunt pentru ajutoarele sociale,' 
iar de burse pentru cei orfani 
sau invalizi nu poate fi vorba 
deocamdată. Numai pentru aju
toarele sociale și burse pe 1999 
sunt necesare aproximativ 140 
de milioane de lei, or, bugetul lo
cal, în cel mai fericit caz, s-ar 
ridica la 250 de milioane de lei.

Punct sanitar
la Boiu

După ce în anul 1997 
la Bobâlna s-a înființat un 
punct sanitar unde prin ro
tație doi medici asigură 
servicii de specialitate, din 
luna august a.c. și în lo
calitatea Boiu se va înființa 
un asemenea punct. Astfel 
o dată pe săptămână și 
locuitorii satului Boiu vor 
avea în mijlocul lor un me
dic pentru consultații și 
asistență de specialitate.
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SPRIJIN
UMANITAR

După ce s-a realizat în
frățirea comunei Rapolt 
cu localitatea franceză 
Anaux, sătenii din comună 
au beneficiat de sprijin cu 
medicamente, materiale 
sanitare și mobilier pentru 
dotarea dispensarelor | 
medicale.

Până în prezent fran
cezii au adus la Rapolt 
mai multe transporturi de 
medicamente de utilitate 
pentru cei suferinzi, un 
asemenea transport pre- 
conizându-se a veni la Ra
polt și în luna octombrie.

Pentru a nu aduce me
dicamente la întâmplare, 
francezii au solicitat me
dicilor din comună o listă 
cu materiale sanitare și 
medicamente de primă 
necesitate, întrucât în câ
teva sate sunt mulți oa
meni în vârstă și au nevoie 
de un anumit gen de me- ■ 
dicamente.
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|v flfi2 TVR 2 ANTENA 1
Luni 2 august

12.05 Mireasa cerșetoare (r)
13.30 Medicina pentru toți
14.10 Santa Barbara (r)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 500)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Preotul și cârciumărița (s)
21.45 Teatru TV prezintă: „Inelul cu briliant"
22.50 Ordinea publică
23.00 Jurnal de noapte. Sport
23.15 Planeta Cinema

Marți 3 august
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
16.00 Emisiune în limba 

maghiară
17.30 O familie ciudată (s, 

ep. 28)
19.10 Sunset Beach (s, 

ep. 501)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Germinai (dramă 

Franța 1993)
23.45 Jurnalul de noapte. 

Sport

Miercuri 4 august
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
17.30 O familie ciudată (s)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 502)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 22)
21.30 Sub semnul Eclipsei
23.00 Jurnalul de noapte

Joi 5 august
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
16.00 Conviețuiri (mag.) ,
17.30 O familie ciudată (s, ep. 30)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 503)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Miracole (s, ep. 13)
22.00 Reflecții rutiere
23.00 Jurnalul de noapte. Sport

Vineri 6 august
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 TVR lași
13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 TVR Craiova
15.30 Emisiune în limba germană
17.00 De la lume adunate...
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Voie hună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 504)
20.00 Jurnal, meteo, sport
21.00 Americanul (dramă Anglia)
22.30 Călător în Țara Eclipsei
23.00 în așteptarea lui Pavarotti
23.10 Jurnal de noapte. Sport

Sâmbătă 7 august
8.30 Mica sirenă (d a)
9.05 Povești de adormit copiii (s)
9.30 Duhul lămpii (f. pt. copii SUA 1997)
11.00 întâlnirea de sâmbătă
13.30 A doua alfabetizare
16.00 Careul cu... 5 ași
17.20 Star Trek (s, ep. 22)
18.20 Săptămâna sportivă
18.35 Aproape perfect (s, ultimul ep.)
19.00 Teleenciclopedia
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Farmece (s, ep. 14)
21.20 Stăpânul jocului (dramă SUA 1994)

Duminică 8 august
8.00 Personaje celebre (d.a)
8.30 Ursulețul Winnie (d.a) 
9.05 Kiki RikiMiki...
11.00 Viața satului
14.10 E șansa ta! (div.)
16.20 Atlas

rfl6.45 Mistere și minuni (s)
17.30 Super Gol Show
18.15 Duminica sportivă
18.30 Aproape perfect (s, 

ep. 32)
19.00 Ivanhoe (s. BC 1997, 

ep- 1)
20.00 Jurnal. Meteo
21.00 Greșelile inimii (dramă 

SUA 1986)
22.45 Vizitatorul (s, ep. 8)
23.40 Dintre sute de catarge

Luni 2 august
12.00 Sensul tranziției
13.10 Căsuța din prerie (s, ep. 80)
15.00 Rebelul (s, ep. 105)
16.00 Grecia (s, ep. 111)
16.45 Santa Barbara (s, ep.

927)
17.30 Sighișoara - dialoguri 

medievale (p. III)
18.00 Primul val (s, ep. 9)
19.00 Oameni care au fost 
20.00 Marile meciuri țem. 

sportivă)
22.30 Prea târziu (dramă 

România 1995)

Marți 3 august
8.50 Tip-Top, Mini-Top (r)
10.15 Limbi străine. Engleză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
12.00 Contemp-Art (r)
13.10 Căsuța din prerie (s)
15.00 Rebelul (s, ep. 106)
16.00 Grecia (s, ep. 116)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 928)
18.00 Primul val (s, ep. 10)
19.30 Axis Mundi: Pomul vieții, pomul mortii (p. II) 
20.00 „Aida" de G. Verdi
23.00 Preotul și cârciumărița (r)

Miercuri 4 august
10.15 Limbi străine. Franceză
10.40 O familie ciudată (r)
12.00 Ultimul tren (r)
13.10 Căsuța din prerie (s)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.00 Rebelul (s, ep. 107)
16.00 Grecia (s, ep. 113)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 929)
18.00 Primul val (s, ep. 11)
19.00 Tinere talente (p. III)
20.00 O pereche potrivită (co. SUA 1979)
21.50 Teleenciclopedia (r)
23.10 Farmece (r)

Joi 5 august
10.15 Limbi străine. Germană
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
12.10 Ecranizări Mircea Eliade: „Nu sunt nebun!”
13.10 Căsuța din prerie (s, ep. 83)
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Rebelul (s, ep. 108)
16.00 Grecia (s, ep. 114)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 930)
18.00 Primul val (s, ep. 12)
20.00 Cinematograful de artă: Demonii (dramă 

Franța 1988)
22.15 Cultura în lume
23.45 în compania vedetelor

Vineri 6 august
8.50 Tip-Top, Mini-Top
10.15 Limbi străine. Spaniolă (r)
10.40 O familie ciudată (r)

11.10 Star Trek (r)
12.00 Tezaur folcloric (r)
13.10 Căsuța din prerie (s)
14.40 TVR Cluj-Napoca
15.00 Rebelul (s, ep. 109)
16.00 Grecia (s, ep. 115)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 

931) *
17.30 Tribuna partidelor 

parlamentare
19.00 Cu ochii’n 4 (r) 

22.00 Lumea vitezei (em. auto)
22.40 Tom Jones (s, ep. 1)

Sâmbătă 7 august
8.30 Vorbește-mi despre școala ta!
9.00 Bzzz. Magazin pentru copii
10.35 Toate pânzele sus (s. pt. copii)
12.30 TVR Timișoara
14.00 Trei familii (s)
14.45 Videoclipuri
15.00 Un secol de cântec francez (do)
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
18.00 Documentar National Geographic: „Vulpile 

din Kalahari”
20.00 Teatru TV prezintă: „O scrisoare pierdută"
21.30 Spectacolul lumii: Egiptul (II!)
23.25 Clepsidra cu imagini

Duminică 8 august
8.00 Miracol (r)
8.30 Vorbește-mi de școala ta! (do)
9.00 Cronica Amazoniei (do)
9.30 Arca lui Noe (r)
10.30 Integrale Queen & Blondie
11.25 TVR lași
13.30 Știrile... XXL
14.00 Trei familii (s)
14.45 Videoclipuri
15.00 Mărturisirile escrocului Felix Crull (s)
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
18.30 Rumba-Sumba... și copiii cântă ce vor ei
20.00 Un secol de cinema
20.45 Retrospectiva Premiilor APTR
22.05 Sportmania (mag.)
22.35 Călătorie sentimentală (f. SUA 1983)

Luni 2 august
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 21)
13.00 Știrile amiezii
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 91)
16.10 Luz Maria (s, ep. 61)
17.00 Știri
17.25 Salutări... Vouă!
17.28 Leonela (s, ep. 108, 

109)
19.00 Observator
20.03 Pericol iminent (s, ep.

41)
20.50 Raven (s, ep. 18)
21.45 Burlacul (s, ep. 26)
22.15 Observator
22.48 Viața pe muchie de 

cuțit (suspans SUA ’87) 20.90 Rwn

Marți 3 august
10.50 Știri
11.00 Kellx (s)
11.30 Aventuri în junglă (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. 92)
16.10 Luz Maria (s, ep. 62)
17.00 Știrile amiezii
17.28 Leonela (s, ep. 110,111)
19.00 Observator
20.15 Fotbal FC Național - FCM Bacău (d)
22.30 Observator
23.05 Avalanșa (thriller Canada 1994)

Miercuri 4 august
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)

14.00 Esmeralda (s, ep. 84) 
15.00.Ape liniștite (s, ep. 93) 
16.00 Leonela (s, ep. 112) 
17.00 FC Brașov - FC Steaua

(d)
19.00 Observator
20.03 Robotii ucigași (f. SF SUA

1984)
21.55 Damon (s, ep. 4)
22.20 Observator
22.53 Jandarmul din Saint-

Tropez (co. Franța/ltalia 1964)

Joi 5 august
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s, ep. 85)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 94)
16.10 Luz Maria (s. ep. 63)
17.00 Știri
17.28 Leonela (s, ep. 113,114)
19.00 Observator
20.03 Rechinii de oțel (f.a. SUA 1996)
22.15 Observator
23.18 Masca morții (thriller SUA 1995)

Vineri 6 august
10.50 Știri
11.00 Kazan (f.a. Canada/Fr. 1994)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Hotelul New Hampshire (co. SUA 1994)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 95)
16.00 Luz Maria (s, ep. 64)
17.00 Știri
17.28 Leonela (s, ep. 115,116)
19.00 Observator
20.00 Detectorul de minciuni (f.p. Canada 1995)
21.45 Baywatch Nights (s, ep. 39)
22.30 Observator
23.45 Viitorul începe azi (s, ep. 67)

Sâmbătă 7 august
8.00 Teo și Mircea Șou
11.15 Poveștile prietenilor mei
12.45 Constelația cinema (mag.)
13.15 Nightman (s, ep. 6)
14.10 Inspirația Carolinei (s, ep. 43)
15.50 Fashion Club
16.00 Leonela (s, ep. 117)
17.00 Fotbal FC Argeș - FCM Brașov (d)
19.00 Observator
19.45 Sâmbete și zâmbete (div.)
20.15 Fotbal FC Steaua - UFC Rapid (d)
22.30 Observator

Duminică 8 august
7.30 Spirit și credință
8.00 Teo și Mircea Șou
11.15 Creatorul de stele (s. SUA '81, ep. 1)
12.15 Tot înainte - în vacanță (co. Anglia)
14.00 Familia în vacanță
16.00 Leonela (s, ep. 118)
17.00 Fotbal FC Dinamo - FC Extensiv Craiova
19.00 Observator
22.00 Lawless (s.a. SUA 1997, ep. 3)
23.00 Fotbal Club Antena 1 - Meciul Meciurilor

Luni 2 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 O lume perfectă (r)
13.00 Știrile PRO TV
15.00 Familia Bundy (s, ep 142)
15.30 Ștrengărită (s, ep. 71)
16.15 Tânăr și neliniștit (s, ep. 801)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 52)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 58)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Tineri asasini (dramă SUA 1997)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 68)
23.00 Millennium (s, ep. 22)

Marți 3 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Tineri asasini (r)
12.30 News Radio (s)
13.00 Știrile PRO TV
14.35 Monștrii (s, ep. 28)
16 15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 53)
18.30 Inimă de țigancă (s. ep. 59)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep. 15)
21.30 Walker, polițist texan (s)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 69)
23.00 Millennium (s, ep. 23)

Miercuri 4 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Căpitanul Bullshot (r)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 73)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 54)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep.

60)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Bull Durham (co. SUA ’88)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 70)
23.00 Millennium (s, ep. 24)

Joi 5 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Bull Durham (r)
13.00 Știrile PRO TV
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 74)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 55)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 61)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 137)
21.30 Mercenarii (s, ep. 27)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 71)
23.00 Millennium (s, ep. 25)

Vineri 6 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.45 Melrose Place (r)
13.00 Știrile PRO TV
15.05 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 75)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep
18.30 Inimă de țigancă (s, 

ep. 62)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul 

negru (s, ep 19)
21.30 Arma mileniului (f. SF

SUA 1989)
23.10 Millennium (s, ep.

26)
00 15 Polițist și detectiv

. 56)

Sâmbătă 7 august
9.30 Lois și Clark (s, ep. 34)
11.30 Piedone zbirul (co. Italia/Franta 1973)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Susan (s)
13.35 Bebe (s)
15.30 Buffy, spaima vampirilor (s. ep. 40)
16.30 ProFashion (mag.)
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 57)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 63)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Last Don (s, ep. 1)
21.00 Robocop 3 (f. SF SUA 1993)
23.00 Până la capătul lumii (dramă Australia/ 

Germania/Franța)

Duminică 8 august
9.00 Super Abracadabra/Lassie II (s. ep. 6) 
11.00 Babylon 5 (s, ep. 12)
12.00 Vânătorii de eclipse (do)
13.00 Știrile PRO TV
13.15 Ministerul comediei
16.30 Benny Hill
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 58)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 64)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Cupid (s, ep. 2)
21.00 Interviu cu un vampir (horror SUA ’94)
23.15 Procesul etapei



ACASĂ

Marți 3 august
8.00 Dimineața pe plajă 
12.00 Karaoke Show

22.00 Show-ul de noapte

Miercuri 4 august

Luni 2 august

oc Gupa#

Miercuri 4 august
7.00 Știri
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (r)

Joi 5 august

Duminică 8 august

Joi 5 august
10.00 Comoara lui Curly (w. SUA ’94)
12.00 Zâna Măseluță (co. SUA 1997)
13.30 întruparea diavolului (f.a. SUA 1998)

(dramă Spania 1997)
23.45 Un alt Karate Kid (f.a. SUA 1994)

IELFJ

TELE 7 ABC

Luni 2 august
8.00 Dimineața pe plajă 
12.00 Karaoke Show 
13.00 Pretutindeni cu tine (r) 
14.00 Nimeni nu e perfect (s) 
15.00 Jerry Springer Show 
16.00 Pretutindeni cu tine (s) 
17.00 Trăiește vara cu Nadine 
18.00 Știri
19.00 Brooklyn South (s) 
20.00 Dosarele Y
20.50 Real TV
21.00 Karaoke Show
22.00 Show-ul de noapte

13.00 Pretutindeni cu tine (r)
14.00 Nimeni nu e perfect (s)
15.00 Jerry Springer Show
16.00 Pretutindeni cu tine (s)
17.00 Trăiește vara cu 

Nadine
18.00 Știri
19.00 Aripi de înger (co. SUA/ 

Australia 1990)
20.30 Poză la minut (s)
20.50 Real TV
21.00 Karaoke Show

8.00 Dimineața pe plajă
12.00 Karaoke Show
13.00 Pretutindeni cu tine (s)
14.00 Nimeni nu e perfect (s) 
15.00 Jerry Springer Show 
16.00 Pretutindeni cu tine (s) 
17.00 Trăiește vara cu Nadine 
18.00 Știri
19.00 Comisarul Rex (s)
20.00 CI5: Profesioniștii (s)
20.50 Real TV
22.00 Show-ul de noapte

Joi 5 august
8.00 Dimineața pe plajă
12.00 Karaoke Show
13.00 Pretutindeni cu tine (s)
14.00 Nimeni nu e perfect (s)
15.00 Jerry Springer Show
16.00 Pretutindeni cu tine (s)
17.00 Trăiește vara cu Nadine
18.00 Știri
19.00 Octogonul (f.a. SUA 1980)
20.30 Apel de urgentă
20.50 Real TV
21.00 Karaoke Show
22.00 Show-ul de noapte

Vineri 6 august
8.00 Dimineața pe plajă
12.00 Karaoke Show
13.00 Pretutindeni cu tine (s)
14.00 Nimeni nu e perfect (s)
15.00 Jerry Springer Show
16.00 Pretutindeni cu tine (s)
17.00 Trăiește vara cu Nadine
18.00 Știri
19.00 Alegeți filmul!
20.30 Real TV
21.00 Karaoke Show
22.00 Show-ul de noapte

Sâmbătă 7 august
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s)
11.00 Gregory Hines Show
11.30 Lumea lui Dave (s).
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Sport Magazin
14.00 Jerry Springer Show
15.30 Dosarele Y
16.30 Motor Plus
17.00 Cinemagia
17.30 Apel de urgentă
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă
19.00 Frasier (s) 
20.00 Mititica (dramă SUA

1978)
22.00 Real TV
22.30 Știri

Duminică 8 august
7.00 Emisiune pentru copii
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s)
11.00 Gregory Hines Show (s)
11.30 Lumea lui Dave (s)
12.00 Motor Plus (r)
12.30 Povești de iubire
14.00 Duminica cu Prima
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă (div.)
19.00 Eroul din Los Angeles (f.a. SUA 1988) 
21.00 Karaoke Show
22.00 Show-ul de noapte

7.00-12.45 Filme și seriale
(reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Un caz de dragoste

(r)
16.00 Preciosa (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. 22)
22.10 Mila'dy (s)

Marți 3 august
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Ultimul detectiv (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere țs)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața noastră (s)
20.15 înger sălbatic (s)
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 23)
22.10 Milady (s)
23.00 Mamma Roma (dramă Italia 1962)

Miercuri 4 august
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Mamma Roma (r)
16.00 Preciosa (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. 24)
22.10 Mila’dy (s)

Joi 5 august
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
13.10 Maria (s)
14.15 Patru prieteni (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Viața . ioastră (s)
20.15 înger dbatic (s)
21.15 Lanțurile iubirii (s,ep. 25)
22.10 Mila'dy (s)
23.00 Perry Mason se întoarce (f. p. SUA 1984)

Vineri 6 august
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
13.15 Maria (s)
14.00 Perry Mason se întoarce (r)
16.00 Preciosa (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 Lanțul iubirii (s, ep. 26)
22.10 Milady (s)
23.00 Cel mai mare spectacol (dramă SUA ’52)

Sâmbătă 7 august
7.00-11.45 Filme și seriale (reluări)
12.45 Maria (s)
13.30 Cel mai mare spectacol (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Fotbal
19.55 Căsuța poveștilor
20.15 înger sălbatic (s, rezumatul săptămânii)
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 27)
22.10 Mila’dy (s)
23.00 Expresul de la miezul nopții (dramă SUA 

1978)

7.00-12.00 Filme și seriale (reluări) 
13.00 Maria (s)
13.45 Expresul de la miezul 

nopții (r)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Fotbal Premier League
19.55 Jackie Collins: Holly

wood
20.20 Poirot (s)
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep.

28)
22.10 Milady (s)
23.00 De la 9 la 5 (co. SUA 1980)

Luni 2 august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
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)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Primul pas (r)
19.05 Secția de poliție (s)
22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală

Marți 3 august
7.00 Știri
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s)
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

13.30 24 din 24 (r)
14.00 Medici la datorie (s, ep.

43)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de politie (s, ep. 

25)
22.30 Antistatic
23.10 Lou Grant (s, ep. 34)

7.00 Știri
10.00 Știri
11.10 Lou Grant (r)
13.00 Drumuri printre amintiri (r)
13.30 Cutia muzicală
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.35 O singură viată (s)
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
22.00 Linia întâi
23.00 Derrick (s, ep. 60)

Vineri 6 august
7.00 Știri
10.00 Știri 
lf”10 Lou Grant (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Celebritate (r)
14.00 Medici la datorie (s, ep. 45) 
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s, ep. 177)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s, ep. 210) 
19.00 Celebritate (s, ep. 107)
22.00 Lumea în „Clipa 2000"

Sâmbătă 7 august
8.00 Știri
9.00 Țara spiridușilor
10.10 Tentații
11.00 Aventuri în aer liber (r)
11.40 Lumea în „Clipa 2000" (r)
13.00 Studioul Tudor Vornicu
17.00 Dincolo de anul 2000 (do)
18.00 Rendez-vous la Tele 7
19.00 Aventuri la Snowy River (s, ep. 53)
20.35 Globetrotter (do)
21.25 Rose (f. muz. SUA 1979)
23.00 Magazinul de sâmbătă seara

Duminică 8 august
8.00 Știri
8.15 Țara spiridușilor (r)
9.15 Malevil (r)
11.30 Globetrotter (r)
12.30 îți mai aduci aminte, Doamnă
13.00 Ora unu a venit
15.00 Drumuri printre amintiri
15.30 Cutia muzicală
16.00 Dincolo de anul 2000 (do)
17.00 Forța destinului
18.00 Portretul unui artist
19.00 Aventuri la Snowy River (s, ep. 52)
20.30 Documentar
21.45 Lista neagră (thriller Franța 1984)

Luni 2 august
10.00 Inamicul public (thriller SUA ’97)
11.45 Caracter (dramă Olanda 1997)
13.45 Alo, aici Denise! (co. SUA 1995)
15.00 Iubitul meu se însoară (co. SUA 1997)
16.45 Fetele rele cuceresc Vestul (w. SUA 

1994)
18.30 Inseparabilii (horror SUA 1988)
20.30 Intrusul (thriller SUA 1995)
22.00 Calea spre extaz (dramă SUA 1997)
23.45 Cum ți-e scris (co. romantică SUA 1994)

Marți 3 august
10.00 Măscăriciul (co. SUA 1997)
11.30 Incognito (thriller SUA 1997)
13.15 Operațiunea Delta Force (thriller SUA 

1997)
14.45 Stargate (f.a. SUA 1994)

16.45 G.l. Jane (f.a. SUA 
1997)
18.45 Viziuni macabre 

(thriller SUA 1995)
20.30 Uimitoarele 

aventuri ale unui urs 
panda (f.a. SUA 1995)
22.00 Focul din adâncuri 

(f.a. SUA 1997)
23.45 Hamlet (dramă 

Anglia 1996)

Miercuri 4 august
10.00 Doamna Winterbourne (f. SUA 1996)
11.45 Un zâmbet ca al tău (co. SUA ’97)
13.30 Franklin (s)
14.00 Martorul incomod (thriller SUA 1996)
15.30 Phoenix (dramă SUA 1998)
17.15 Dentistul (horror SUA 1997)
18.45 Atentat la World Trade Center (thriller 

SUA 1997)
20.30 Campionul (co. romantică SUA ’96)
22.45 Stargate (s)
23.30 Camionagii spațiali (f. SF SUA 1996)

15.00 Suspecții de serviciu 
(thriller SUA 1995)
16.45 Aventuri pe mare 

(co. SUA 1994)
18.15 Un tată în plus (co. 

SUA 1997)
20.00 Foamea (s)
20.30 Comedia răzbunării 

(co. Anglia/Franța 1998)
22.00 Sânge fierbinte

Vineri 6 august
10.00 Cocoșatul de la ... Universitate (co. SUA 

1989)
11.45 Unde ne sunt bărbații? (co. SUA 1995)
13.45 Masca lui Dimitrios (f. mister SUA

1944)
15.30 Cec în alb (co. SUA 1994)
17.00 Viață dublă (thriller SUA 1995)
18.45 Invadatorul (SF SUA 1996)
20.30 Fiul cel bun (thriller SUA 1993)
22.00 Concert Rolling Stones

Sâmbătă 7 august
10.00 Franklin (d.a)
10.30 Războiul fiarelor (s)
11.00 Uimitoarele aventuri ale unui urs panda 

(f.a SUA 1995)
12.30 Gotti (dramă SUA ’96)
14.30 Războiul troian (co. SUA 1997)
16.00 Linia erotică (co. Spania 1995)
18.00 Vremea răzbunării (dramă SUA 1996)
20.30 Star Trek: Generații (f. SF SUA 1994)
22.30 Weekend cu un mort (f.a. SUA 1989) 
0.15 Legendele toamnei (dramă SUA 1994)

Duminică 8 august
10.00 Prieten și dușman (thriller SUA 1997)
11.45 Răpirea (co. SUA 1996)
13.15 Echipa de fotbal (pt. copii SUA 1995)
15.00 Gașca (dramă SUA ’97)
16.45 Teoria conspirației (thriller SUA 1997)
19.00 Dracula: Un mort iubăreț (comedie SUA 

1995)
20.30 Specialitatea casei: Roșii verzi prăjite 

(dramă SUA 1992)
22.45 Inamicul public (acțiune SUA 1997)
0.30 Intrusul public (acțiune SUA 1997)
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■» “Cel care a refuzat să 
înțeleagă ce i-a spus mama, 
va înțelege ceea ce îi va 
spune nenorocirea”.

Proverb african

ta “Nu există templu mai 
frumos ca o mamă".

Proverb indian

ts. “Pentru părinți, copilul 
rămâne tot copil, chiar dacă 
devine conducătorul unei țări”. 

Proverb libanez

ts. “Părinți, cruțați 
lacrimile fiilor voștri în 
tinerețea lor, dacă vreți să vi 
le verse la mormânt”.

Proverb persan

t». “Mai bine să lași 
| copiilor creștere bună decât 

aur”.
Proverb românescI 
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m “Iubirea unei mame 
întrece adâncurile oceanului". 

Proverb rusesc

“Mâna care mișcă 
leagănul guvernează lumea1’.

Proverb american

ts. “Silește-te din 
răsputeri să fii tu însuți ceea 
ce ai vrea să fie copilul tău”.

Fr.W. Foster

ts. “Numai tatăl nu 
invidiază talentul fiului său”.

Goethe

ti “Un tată are două 
| vieți, pe a sa și pe a fiului 
i său”.
' J. Renard

Selecție de Hie LEAHU
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Agent poștal și gospodina
în calitatea pe care o 

are, aceea de agent poștal, 
dna Viorica Ștefan are re
partizate satele Ribița și 
Uibărești, sediul agenției 
poștale aflându-se la locu
ința dumneaei.

Este obișnuită cu vizitele 
- adesea este deranjată de 
către săteni, care vin să 
dea un telefon, casa dum
neaei fiind între puținele 
locuințe din comună care 
beneficiază de acest mijloc 
rapid de comunicare. Nu, 
nu să sunăm undeva am 
venit, ci să aflăm câte ceva 
despre activitatea poștei, 
despre ce se mai întâmplă 
aici și ce preocupări au oa
menii satului în acest se
zon, dumneaei având, în 
virtutea meseriei, prilejul 
de a comunica zilnic cu oa
menii, de a le cunoaște 
viața, bucuriile și necazu
rile.

...Se revărsase și aici 
cu câtva timp în urmă prea
plinul râului ce traversează 
comuna, făcând unele 
pagube în grădinile oame
nilor. Tocmai venise din 
grădină, unde a încercat să 
salveze legumele, să înlă
ture urmele lăsate de apele 
ce înglodaseră totul. “Aici la 
noi este o întrecere tacită 
între oameni, fiecare având 
ambiția de a avea cea mai 
frumoasă grădină" - ne-a 
spus direct, simplu, expli- 
cându-ne că se află în con

cediu de odihnă (este înlo
cuită în activitatea de agent 
poștal de către o tânără din 
comună) și, deci, și-a făcut 
timp pentru lucrul în gospo
dărie.

Lucrează la poștă de 25 
de ani, în comună aceeași 
muncă fiind făcută de către 
alți doi agenți - unul pentru 
Crișan și Ribicioara, iar ce
lălalt având Dumbrava de 
Sus și Dumbrava de Jos. 
Are un număr de 70 de abo
namente la “Cuvântul liber”, 
plus alte câteva publicații. 
Tot dumneaei plătește pen
siile (cam 200), ajutoarele 
sociale și de sprijin, aloca
țiile de stat pentru copiii tu
turor locuitorilor din Ribița 
care beneficiază de acestea. 
Experiența de peste două 
decenii și jumătate își spune 
cuvântul, căci munca aces
tora nu mai constituie pentru 
dumneaei o greutate, iar în 
treburile casnice și gospo
dărești o ajută și soțul, ciz
mar de meserie, dar în pre
zent angajat ca vizitiu la Dis
pensarul comunei, căci în 
meserie "nu mai erau so
licitări”.

“De fapt - spunea dna 
Ștefan - eu am început să 
lucrez de la vârsta de 18 ani. 
M-am angajat, prin 1968, la 
o fabrică de panglici din Ti
mișoara. Aveam rudenii în 
oraș și m-am bucurat că am 
această posibilitate. Dar un 
accident de lucru m-a țintuit

la pat timp de 7 luni; m-am 
refăcut cu timpul și medicii 
mi-au recomandat să um
blu mult pe jos. Am revenit 
astfel în locurile de baș
tină”... în zilele aglomerate 
are de străbătut câte zece 
kilometri, folosindu-se în 
asemenea situații de bici
cletă. “Iarna și când plouă, 
merg pe jos” - spunea.

N-au trăit și bucuria 
împlinirii familiei cu un 
copil. Dar nu-și fac pro
bleme căci au mulți ne
poți. “Noi am fost șase 
surori - spunea dna Vio
rica. Fiecare dintre cele
lalte cinci surori are câte 
doi copii”. Deci, viitoare 
ajutoare la treburile din 
frumoasa gospodărie, 
atunci când va fi cazul, vor 
avea. “Aici la noi - spunea 
dl Ștefan - lucrează și ti
nerii, își ajută părinții și 
bunicii la toate lucrările 
agricole. Chiar și cei care 
stau la oraș vin la sfârșit 
de săptămână să lucreze, 
că nu merg înapoi cu 
straița goală”. Hărnicia să
tenilor este oglindită de 
frumoasele și bine îngri- 
jitele terenuri agricole, 
căci fiecare lucrează pen
tru a-și completa modesta 
pensie cu veniturile din 
comercializarea surplu
sului de produse în piața 
din Brad.

Estera SÎNA

Câteva sfaturi, date 
de psihanaliști, celor 
pândiți de “păcatele” 
ambiției exagerate:

0 Recunoașteți, 
cinstit, stresul și presiunile 
pe care le resimțiți, fizic și 
emoțional.

0 Nu faceți totul sin
gură, legați prietenii și re
lații de serviciu.

Exagerata 
ambiție e un f 

păcat
rr....1 1,1 -. .

0 Atunci când la ser
viciu situația devine prea 
grea, încercați să o schim
bați; dacă altfel nu se poa
te, demisionați.

0 Nimeni nu poate 
rezolva toate problemele 
celorlalți oameni. încercați 
să vă gândiți mai mult la 
dv.

0 Faceți diferența în
tre lucrurile importante și 
cele mai puțin importante. 
Economisiți timp și 
energie.

0 învățați să alegeți 
un ritm de viață. Stabiliți, 
cu exactitate, ceea ce vreți 
de la viață și de ce lucruri 
aveți nevoie.

0 Puneți sănătatea pe 
primul plan (faceți sport, 
terapii de destindere, mân
cați sănătos).

0 Păstrați-vă simțul 
umorului! încercați să pe- 
treceți cât mai multe mo
mente fericite.

— — — — — — — -
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Unic în lume

Muzeul Femeii
în localitatea Arhus (Danemarca) se află un muzeu unic în 

lume: Muzeul Femeii. în anul 1984 aici a fost fondat acest muzeu 
pentru prezentarea istoriei și vieții femeilor din Danemarca. Poate 
fi urmărită aici istoria de un secol șl jumătate a vieții sexului 
frumos.

Muzeul conține numeroase exponate ca: obiecte, picturi, 
fotografii care prezintă viața, obiceiurile, tradițiile, munca femeilor, 
toate așezate astfel încât să evidențieze schimbările, evoluțiile 
ce au avut loc. Au fost înregistrate pe bandă magnetică mărturii 
despre dans, nunți, botezuri, înmormântări, seceriș, nașteri, 
creșterea copiilor, călătorii, calitatea de a fi bunică, despre 
succese și eșecuri. Muzeul păstrează fotografii de la începutul 
secolului, cu felul de a se îmbrăca, de a munci al femeilor, 
imaginea mamei cu copilul etc.

Există și o colecție intitulată “Femeile în artă”, cu obiecte și 
lucrări artistice realizate de femei, lucrări artizanale, picturi în 
acuarelă și în ulei, litografii, sculpturi.

Lucrează aici doar femei, 40 la număr. (E.S.)
L T J)
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Chiar și adolescentele au 
aflat, credem, cât de valoroa
se sunt măștile de fructe pen
tru hrănirea și hidratarea pielii 
acum vara. începând cu căp
șunile și continuând cu cai
sele ori piersicile (bine coapte 
și zdrobite) este necesar să 
le folosim după ce evident am 
curățat bine de tot fața, cât 
mai des. în același scop se 
pot aplica pe obraz comprese 
cu infuzii reci, făcute din 
plante medicinale (mușețel) 
sau cu miere subțiată cu apă 
minerală. După ce am stat cu 
masca sau compresa pe față 
10-20 de minute, aceasta se 
clătește.

Dacă ați exagerat cu statul 
la soare și pielea suferă pro
cedați imediat la acoperirea ei 
cu un strat gros de iaurt 
amestecat cu ulei de măsline 
sau germeni de grâu (la un 
borcănel de iaurt trebuie o lin
gură de ulei). După 10 minute, 
timp în care pielea și-a luat en- 
zimele și vitamina E, necesare 
regenerării sale, se clătește 
bine fața. Dacă buzele vă us
tură, muiați un tampon de vată 
în ceai de mușețel și presați-l 
apoi câteva minute pe gură, ca 
să calmați durerile. Apoi puneți 
un strat de strugurel (ruj me
dicinal incolor).

Și încă două lucruri de 
care trebuie să ținem cont în 
zilele toride: e necesar să 
bem zilnic 1,5-2 I de lichide și 
să facem dușuri (băi) călduțe 
care sunt răcoritoare (cele 
reci stimulează circulația sân
gelui și ne vor încălzi sau pot 
duce la îmbolnăviri).

de
î/Nf/el 

port cu mine îngerul 

agățat de rochia mea de 

duminică soarele îmi arde fața 

rădăcinile cuvintele sânii 

se-ncolăcește în jurul sufletului 

păsările ne asază pe stânci 

eu îți spun, hai 

să furăm culoarea de înger

Marineia Pop ȘERB AN
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Casa de modă italiană 
Gucci a prezentat la Milano co
lecția de pret-a-porter femi
nină, concepută pentru femeia 
sexy și inocentă, inspirată de 
excentrica imagine a anilor 70. 
Ca întotdeauna, ultimele creații 
ale stilistului, recunoscut în 
întreaga lume, texanul Tom 
Ford, au fost așteptate cu ne
răbdare. El a consimțit, pentru 
noua colecție, să renunțe la 
dominanta fetișă, negrul, abor
dând nuanțe de la roșu închis 
la verde și de la maro deschis 
la roșu carmin. Pentru el nu mai 
există o delimitare extremă 
între hainele de stradă și cele 
de seară, fiecare creație fiind 
o piesă unică. Stilistul a de
monstrat o predilecție clară 
pentru pantalonii mulați, din 
velur sau dantelă albastră sau 
maro.

Femeia Gucci este carac
terizată de curbe sinuoase, 
senzualitate și tendința de a-și 
disimula frumusețea. Ea merge 
distantă, chiar îngâmfată, poa
te și din cauza cizmelor cu to
curi foarte înalte. Puținele fuste 
prezente în colecție sunt eva- 
zate, mai lungi în față decât în

spate, nedepășind însă genun
chiul.

“Prințul modei italiene", vete
ranul Giorgio Armani, în vârstă 
de 64 de ani, și-a prezentat și el 
viziunea asupra femeii ultimei 
ierni de dinaintea anului 2000, 
caracterizată de linii pure și pu
ternice, care aveau drept 
trăsătură comună fluiditatea. 
Femeia Armani rămâne andro-

lângă corp. Pentru partea supe
rioară a corpului, modelele au 
prezentat bustiere foarte lejere, 
în tonuri de bleu și roz care nu 
acopereau decât sânii, lăsând 
buricul descoperit, sau niște 
mini-veste masculine, încheiate 
la spate.

în cazul hainelor de seară, 
Armani și-a demonstrat adevă
ratul talent, reunind rigoarea cu

lități, în contrast cu primele zile de 
prezentare ale săptămânii modei 
de la Milano, care au evidențiat o 
femeie agresivă, amantă de lux, 
foarte excentrică. El rămâne una 
dintre cele mai sigure valori ale 
lumii modei, anul trecut cifra sa de 
afaceri ridicându-se la aproape 
800 de milioane de euro, realizate 
mai ales în Statele Unite, Europa 
și Japonia.

genunchi, în combinație cu 
veste din piele, cu poale foarte 
lungi și în degradeuri de la 
bordo până la negru. Toate 
ținutele se poartă cu cizme din 
piele de șarpe, până la 
genunchi. Cizmele au și niște 
oglinzi micuțe, în care "femeile 
să-și poată corecta machiajul, 
atunci când stau picior peste 
picior".

Casele de modă italiene și 
femeia anului BOOO

gină și discretă în timpul zilei, cu 
pantaloni largi și comozi, în to
nuri de bej, maro sau gri. Giorgio 
Armani, stilistul preferat al Clau- 
diei Cardinale și Sofiei Loren, 
prezente și ele la Milano, a de
clarat că s-a simțit inspirat de 
“peisajele pastelate ale Angliei”. 
Fără nasturi și cu multe con
traste între materiale, colecția 
Armani a propus o combinație 
de lumini și umbre. Fustele cu 
talie joasă și lungi până la glez
ne sunt foarte largi, plutind pe

grafismul și fantezia. El creează, 
pe fustele și rochiile lungi, com
poziții din paiete, perle de cristal, 
baghete colorate în verde crud și 
turcoaz, dispuse în manieră geo
metrică sau cu motive florale. 
Peste acestea Armani creează 
broderii pe voal, încercând să 
capteze luminile, înainte de a se 
lansa într-o serie total transpa
rentă, caracterizată de flori roșii 
și bleu, sau de raze multicolore.

Armani se află într-o vizibilă 
căutare a unei anumite norma-

Alți doi stiliști italieni, Dome- 
nipo Dolce și Stefano Gabbana, 
au adus un omagiu anilor disco 
și solistei americane Diana 
Ross, în timpul unei parade ca
re a stârnit ropote de aplauze. 
Cei doi stiliști se amuză vizibil 
amestecând și combinând ti
purile de materiale, dar și culo
rile, rezultatul fiind o mulțime de 
tonuri acidulate, cu doar câteva 
apariții în negru. Un stil aproape 
nebunesc cu rochii sau fuste 
fucsia, verzi sau bleu, până la

Dolce & Gabbana au creat 
de asemenea mantouri foarte 
lungi cu trenă și pantaloni care 
se opresc în zona genunchilor. 
Blugii celor doi stiliști au partea 
din spate decupată și recreată 
din satin și materiale cu motive 
zoologice; ei sunt purtați în com
binație cu mini-mantouri din 
blană de vulpe sau de vizon. 
Fustele se opresc la doar câțiva 
milimetri de fund, puurtând in
scripții chinezești sau motive 
inspirate din savană și junglă.

Stilistul Gianfranco Ferre 
vede femeia viitorului ca pe un 
animal sălbatic, înveșmântat 
numai în piele și blană. Crea
torul a admis cu ocazia pre
zentării de la Milano că pro
babil în linia ce-i poartă nu
mele “și-a defulat” toate ne
mulțumirile legate de limitele 
din haute-couture. Viziunea 
sa este particulară și aproape 
filozofică. Pentru Gianfranco 
Ferre colecția propune “un 
simț elementar al puterii, o 
energie concentrată, de fe
lină. Ca și cum o sălbăticiune 
ar deveni pe neașteptate o 
pisicuță". Modelele, printre 
care Naomi Campbell și Eva 
Herzigova, au purtat pe cap 
pălării foarte înalte, drepte, ca
re le ofereau un aer de extra
terestre. Hainele seamănă cu 
cele polare, de vreme ce 
manșetele se continuă cu 
mănuși imense. Eșarfele sunt 
nelipsite, putând fi utilizate și 
ca șaluri. Pielea și blana sunt 
protagonistele absolute ale 
ultimei colecții Ferre, mai ales 
în cazul unui mantou din pielea 
neagră cu intarsiuni din piele 
de linx.



Ik Tel. 218937. (6637)
M Al1 R1M O NIA L R . vând Skoda MB 1000, stare

• Cetățean german, 35 ani, 
caută o tânără serioasă, până 
în 30 de ani, în vederea unei 
prietenii sau chiar mai mult. 
Dacă ești interesată să mă 
cunoști, scrie-mi pe adresa: 
Bauerle Karl Heinz, ALB, str. 6, 
895580, Bohmenkirch, 
Germania, împreună cu poză. 
98214)

VANZARI
CUMPĂRĂRI "

• Vând caroserie Dacia 
1300, cabană zona Căprioara, 
barcă pneumatică specială. 
Tel. 214830. (6632)

• Vând casă locuibilă, 
anexe, grădină, apă, trifazic, 
preț negociabil, Leșnic, corn. 
Vețel. Tel. 219088. (8411)

• Vând casă cu etaj, grădină 
700 mp, apă, gaz, încălzire 
centrală. Deva, str. Piscului, nr. 
2.(6647)

• Vând casă mică, Simeria, 
Gh. Doja, 48, curte, grădină, 
preț negociabil. (6646)

• Vând apartament 4 ca
mere, central, convenabil. Tel. 
214727. (6644)

• Vând casă Simeria, posibil 
și rate. Tel. 094 188278 sau 
262357. (6643)

• Vând casă mare, două 
corpuri, anexe, grădină, garaj, 
apă, baie, telefon, preț 
420.000.000 lei, negociabil. 
Tel. 625767. (8416)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandate, ultracen
tral, preț mic, tel. 227479 
(8050).

• Vând casă, comuna Ilia, 
sat Bacea, nr. 33, preț con
venabil. Informații Bacea, nr. 
133.(22)

• Vând Raba izotermă, 
10500 DM. Tel. 730302. 
(6751)

de funcționare, sat Gothatea, 
nr.87, corn. Gurasada. (6640)

• Vând casă cu dependințe 
în Gurasada. Informații Gura
sada, nr.15, tel. 112. (6640)

• Vând tractor U 650, stare 
foarte bună, Fintoag, 144, tel. 
092/487123 (8048)

• Vând Dacia 1300, an 
fabricație 1979. Informații 
zilnic, tel. 215436 (8454).

• Vând Fiat Uno, avariat față, 
cu talon, 1990, Orăștie, tel. 
240255 sau 240695 (8215)

• Vând autoutilitară TV 14D, 
Brașov, tel. 094/548515, 8-15. 
(8727)

• Vând două VW Golf Die
sel și benzină, ambele 3800 
DM. Tel. 723080 (8152)

• Vând Lada 1200, caro
serie, cu talon și motor Lada 
1200, plus atelier mecanică 
fină cu strung, freză etc. Tel. 
054/711603 (8153)________

• Vând microbuz Mercedes 
207 Diesel, 16 locuri, micro
buz Ford Tranzit, 9 locuri, 
înmatriculate cu CI. Informații 
211856, 216194 (8458)

• Vând tractor U 650, stare 
foarte bună. Informații Arad, 
057/255662 (3365)

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

• Vând convenabil 4 ma
șini industriale de cusut. Tel. 
213476, 626698.(6635)

• Vând pui Amstaff, cu pedi
gree, vârsta 5 săptămâni. Tel. 
620831. (8418)

• Cumpăr sobă teracotă, 
țiglă, olane, țeavă PVC dia
metrul 7,5 sau diametrul 8. Tel. 
667249, după ora 19. (6639)

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

• Calitate belgiană prin 
Termosanitara Hunedoara. 
Vindem tuburi Henko, fitinguri 
cromate, radiatoare Stelrad, 
centrale termice, apometre. 
Apelați cu încredere la noi, 
Hunedoara, str. Dorobanților 
12, tel. 092/701072 (2834).

• Vând cameră frigorifică 9 
mc, 6000 DM și case de mar
cat. Deva, tel. 092/260066. 
(8389)

• Vând urgent două moto
rete Mobra, Hoinar, preț nego
ciabil, tel. 650071 (3363)

• Vând cățelușă Boxer, 4 
luni, pedigree, vaccinată, de
parazitată, tel. 655139 (3364)

^ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat garsonieră, 
zona Dacia, 80 DM. Tel. 094 
170849, după ora 15. (8419)

OFERTE DE
SERVICII

• Pierdut adeverință de 
plată, Negru Florica, nr. 904, 
valoare 1.200.000, localitatea 
Crocna, nr. 137, jud. Arad. 
Marcoi Ștefan, nr. 903, 
localitatea Crocna nr. 69, jud. 
Arad, valoare 1.352.000 de la 
SC Decebal. Le declar nule. 
(8728)

OMEMORARI

• S-au împlinit 6 săptămâni 
de când scumpa noastră

MĂRIOARA NICULA

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
700.000 - 1.000.000/săptă- 
mână. Pentru elevi, fetudenți, 
șomeri etc. Tel. 621446, 094/ 
280444. (6618)

• Familie intelectuali anga
jăm femeie pentru îngrijire 
copil de un an și jumătate. Tel. 
092 404084. (6645)

ne-a părăsit pentru totdeauna 
la numai 49 de ani și jumătate. 
Lacrimi și durere au rămas în 
sufletele noastre. Soțul Petru, 
fiica Adriana, ginerele Cristinel 
și nepoțelele Andreea și La- 
vinia. Comemorarea are loc în 
data de 31.07.1999, la Biserica 
din Țărățel. (8086)

DECESE

PIERDERI

• Pierdut 1 chitanțier de la 
nr. 8409801 la nr. 8409850,10 
bucăți tichete RCA 1999 va
labil 01.01 - 31.05.99 de la nr. 
3399301 la nr. 3399310, 10 
bucăți tichete RCA 1999 vala
bilitate un an de la nr. 3069261, 
la nr. 3069270. Se declară 
nule. (6641)

• Pierdut legitimație de 
călătorie pentru handicapat 
locomotor, albastră, legitimație 
de înscriere la AHL Hunedoa
ra, roșie, pe numele Prun- 
deanu Petre. Le declar nule.

• Cu adâncă durere anun
țăm încetarea din viață a 
celui care a fost un bun soț, 
tată și bunic

PUSA PETRU
în vârstă de 62 ani, din Boz. 
înmormântarea va avea loc 
azi, 29 iulie 1999, ora 13, la 
cimitirul din Boz. Nu te vom 
uita niciodată soția Ana, copiii 
Mariana, Dorel, Marcela și 
nepotul Claudiu. (6518421)

Inspectoratul teritorial de stat 
pentru persoanele cu handicap 

Hunedoara-Deva
Anunță CONCURS în data de 13.08.99 pentru 

ocuparea următoarelor posturi: contabil, maistru, 
șef atelier, infirmier, șofer, muncitor necalificat 
pentru Centrul de integrare prin terapie ocupațională 
Simeria și administrator, psiholog, asistent 
medical (2 posturi) la Căminul spital Brănișca.

Informații la sediul ISTPH Hunedoara, b-dul 
Decebal, bl. P, parter sau la telefon 219451.
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ROMANIA SÂx,/
DORIȚI PORCI DE 110 KG IN 6 LLN1 7
DQIUT1 PROCENT DE CARNE IN CARCASA DE PORC DII 50"» 7
DORIȚI PUI DE CARNE LA 2 KG IN 45 DE ZtLlF. ?
DORIȚI SA ORTTNFTt .112 DE OUA PE AN 7
DORIȚI SA REDIHTTI MORTALITATEA I. A PUI PANA LA 2% 7
DORrri SfAOB'HNETl CUI KG DE FURAJ INS.! KG DE. 1APTF. IN PLUS?

FOLOSIȚI __
PRfUlXim si COVCE!%THATK
PENTRU FURAJAREA ANIMALELOR

Q « S3nromw nK mur. t m ■ vbkzt US mtimktihh
BRAD, Str AVRAM TANCU Nr .38. Tel/Fax 092467973

SIMERIA, Str. Victoriei, Nr. 2A, Tel: 092467971

Sucursala de Distribuțief 

a Energiei Electrice - Deva 
cu sediul în municipiul Deva,

str. George Enescu, nr. 39
scoate la vânzare prin licitație publică, deschisă 

cu strigare, mijloace fixe disponibile (precum șl 
ansamble ale unor mijloace fixe) - auto.

Lista aprobată este afișată la sediul Sucursalei din 
Deva.

Mijloacele fixe pot fl văzute în baza Gojdu - unde se 
vor primi șl informațiile solicitate.

Taxa de garanție este de 10% din prețul de pornire 
al mijlocului auto solicitat a fl cumpărat Iar taxa de 
participare este de 10.000 de lei, taxe ce se vor achita 
la casieria sucursalei până în ziua licitației.

Licitația va avea ioc la data de 10 august 1999 - 
ora 10.

în cazul neadjudecării, licitația se va repeta in 
zilele de 24 șl 31 august 1999.

Relații suplimentare la telefon 054/213685.

(PRIGAT)
1%^ -

Quadrant-Amroq Beverages SA

SC HABER COMERCIAL
SRL HAȚEG r

Angajează
ASISTENT DIRECTOR VÂNZĂRI

Cerințe: domiciliul în orașul Hațeg; vârsta 
maximă 35 ani; studii superioare sau medii; 
experiență de lucru pe calculator în Word și Excel; 
disponibilitate pentru program flexibil.

C.V. se depune până în data de 31.07.99 la 
Căsuța poștală nr.7, Of. poștal Hațeg, cod 2650.

VREMEA
Vremea va fi în gene

ral frumoasă, cu cer 
variabil, temporar noros. 
Izolat se vor semnala 
averse de ploaie, descăr
cări electrice și intensifi
cări ale vântului. Cantită
țile de precipitații pot fi în
semnate, mai ales la deal 
și la munte. Vântul va su
fla slab la moderat, din 
sector nord-estic. Tempe
raturile minime vor fi cu
prinse între 13 și 18 
grade, iar cele maxime 
între 24 și 29 grade. 
(Lucian Nistor)-

SIDERURGICA
HUNEDDARA

începând cu 1.08.1999, prețurile vorfi majorate cu maximum 
10 % față de prețurile practicate din data de 1.04.1999.

Anexa cu indicii de creștere ai principalelor produse se pune la dispoziția 
tuturor beneficiarilor prin intermediul Serviciului Vânzări - Biroul Facturări.

tel.: (054)- 716121, 716131, 716521 int. 1247, 1806, tel./fax: (054) - 711462.

Quadrant-Amroq Beverages SA, companie internațională de îmbuteliere și distribuție PEPSI, 
PRIGAT, PERLA, KICK, recrutează oameni dornici să lucreze într-un mediu dinamic și plin de 
satisfacții profesionale.

In prezent, compania este într-un proces de transformare a activităților sale din România. 
Piața băuturilor răcoritoare din România este o piață competitivă și dinamică care cere creativitate 
și ambiție.

Candidatul ideal care se poate alătura echipei noastre trebuie să îndeplinească următoarele 
cerințe:

Agent de vânzări:
• experiență în vânzări (FMCG)
• abilitate în dezvoltarea relației cu clienții și îmbunătățirea vânzărilor pentru fiecare client 
existent și potențial
• bun organizator în preluarea comenzii de la clienți, raportare la supervizor de vânzări, 
relația cu merchandiser și distribuitori
• un avantaj pot constitui diploma universitară, cunoștințe de limba engleză
• carnet de șofer și serviciul militar satisfăcut

Compania oferă un pachet atractiv, corespunzător responsabilităților și legat de performanță. 
Potențialii candidați pot trimite o scrisoare de intenție și un curriculum vitae până la data de 3 
august la sediul din Deva, str. Depozitelor, nr. 11, în atenția director filială Alexandru Cismaș, fax 
054-224880.

<2 «>« zt» s.c. quasar s.a.
ANGAJEAZĂ 

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

K® Cunoștințe Ciel, Word, Excel
J Experiența în aceste domenii constituie un avantaj
J Disponibilitate la program prelungit
J Se oferă condiții deosebite

n. 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.
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Campanie 
mondială 

împotriva SIDA
A

In fiecare minut, șase noi cazuri de infecție cu HIVse 
înregistrează în rândul tinerilor din lumea întreagă; 
acesta este dramaticul “verdict" evidențiat cu ajutorul celor 

mai recente statistici efectuate ia nivel mondial.
Cea mal mare pondere, după cum lesne se poate deduce 

ținând seama de factorii de risc și de calea de transmitere a 
virusului, o dețin țările africane. Comparativ cu rata infecției 
stabilită aici, cea din țările Europei de Est este redusă. 
Situația însă a devenit alarmantă și în această regiune a 
Europei, unde numărul toxicomanilor tineri care folosesc 
droguri cu administrare intravenoasă este în continuă 
creștere, unde prostituția comercială neprotejată se practică 
încă de ia vârsta de 12 ani și unde, în generai, sărăcia și 
calitatea precară a îngrijirilor de sănătate facilitează 
răspândirea infecției cu HiV. Astfel, în ultimii trei ani, 
numărul acestor cazuri a crescut de nouă ori în Europa de 
Est, de ia mai puțin de 30.000 în 1995, ia aproximativ 270.000 
în decembrie ’98. Cea mai considerabilă creștere s-a 
înregistrat în Ucraina, unde numărul persoanelor infectate 
se ridică ia 110.000 (dintre care mai mult de jumătate sunt 
utilizatoare de droguri injectabile), o amploare semnificativă 
remarcându-se și în Belarus, Republica Moldova, Kazahstan 
și Federația Rusă.

Statisticile conținute într-un raport întocmit de UNiCEF 
sunt destui de sumbre și în privința României. Luând ca 
perioadă de referință tot ultimii trei ani, reiese că numărul 
cazurilor de aduiți infectați s-a triplat; numai că aici, ia 
majoritatea celor peste 1500 de persoane infectate, calea de 
transmitere a fost cea sexuală. De altfel, unui dintre factorii 
importanți de risc ai infecției cu HiV - sifilisul și alte boii cu 
transmitere sexuală - a cunoscut o creștere similară în ultimii 
ani: dacă înainte de 1989 erau în evidență 10 cazuri ia suta de 
mii de locuitori, anui trecut numărul acestora se ridica ia 
peste 32, în paralel cu creșterea numărului de cazuri 
neraportate. Pe de altă parte, un studiu efectuat în 1998 relevă 
că sunt tot mai muiți cei care își injectează droguri; numai în 
București, spre exemplu, se apreciază că există cei puțin 1200 
de astfel de utilizatori, majoritatea cu vârste cuprinse între 13 
și 25 de ani. Or, riscul creșterii incidenței infecției cu HiV în 
rândul consumatorilor de droguri se consideră a fi foarte 
mare, nefiind exclusă posibilitatea apariției unui număr 
îngrijorător de cazuri în scurt timp.

Luând în considerare toate aceste aspecte, UNICEF 
declanșează în acest an o campanie mondială împotriva 
SIDA (a îmbolnăvirilor cu HIV) sub genericul “Ascultă, învață, 
Trăiește!"; se scontează astfel și pe implicarea guvernelor în 
determinarea unor schimbări, în scopul comun al evitării 
izbucnirii unei epidemii HIV ce ar putea deveni greu de 
controlat. (G.B.)

Un revolver 
“inteligent”

Un revolver "inteligent", cu 
care poate trage nOmai 
proprietarul lui, va fi pus în 
curând în vânzare de către 
compania Colt, a anunțat, 
revista Newsweek, citată de 
AFP.

Mecanismul care
acționează pistoletul permite 
astfel protecția copiilor, în 
cazul în care aceștia ar găsi 
arma în casă, și împiedică un 
agresor să folosească 
revolverul împotriva polițistului 
pe care eventual l-ar dezarma.

Proprietarul armei va purta 
o brățară electronică. în 
momentul în care el apasă pe 
trăgaci, un semnal electronic 
va amorsa sistemul de 
acționare și arma va funcționa.

Compania Colt a apelat la 
serviciile unor savanți din mai 
multe țări pentru a pune la punct 
aceșt revolver, din care un 
prototip se află deja în probe 
în cadrul Departamentului de 
Justiție. Președintele 
companiei, Steven Sliwa, a 
declarat că a “mizat viitorul 
firmei" pe acest proiect.

Acest sistem este prea 
complicat, spun criticii 
proiectului, astfel încât 
proprietarul armei nu va fi 
niciodată sigur că arma va 
funcționa, ceea ce poate avea 
consecințe grave în cazul în 
care este vorba de situații' 
limită, de viață și moarte. 
Conducătorul unei organizații 
militante pentru prevenirea 
violenței a declarat că o astfel 
de armă va duce “pur și simplu 
la mărirea numărului 
persoanelor care posedă 
arme de foc”. Se pare că are 
dreptate, în condițiile în care, 
potrivit sondajelor companiei 
Colt, 30 la sută din familiile 
americane care nu și-au 
cumpărat arme ar face acest 
lucru în cazul în care ar fi cert 
că acestea nu vor putea fi 
folosite de copii.
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PAGINI
NAȚIONALE

Cea mai bogată sursă 
de informație pentru 

afacerile dumneavoastră
Doriți ca firma domnea-

f

voastră să fie cunoscută 
în țară și străinătate?

Doriți să aveți o
t /

informare “la zi” despre 
concurentă?

f

Doriți să vă vindeți mai repede produsele și 
serviciile dumneavoastră?

Căutați urgent un partener de afaceri?
Căutati numărul de telefon sau adresa unei

r

firme din țară sau chiar din alte țări?
' Răspunsurile le vețLgăsi prin catalogul 

PAGINI NAȚIONALE"________
Până la sfârșitul lunii august a.c. vă mai puteți 

înscrie în ediția 2000 a catalogului național. 
Obțineți astfel gratuit catalogul actual și cel 
următor.

Doar cu 150.000 lei (exclusiv TVA) puteți fi 
înscriși in ediția 2000 a catalogului “PAGINI 
NAȚIONALE”, tarif ce crește în funcție de spațiul 
tipografic solicitat.

Informații zilnic, intre orele 8-15, la sediul 
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(Urmare din pag. 1)

Undeva peste Ocean, în 
Lumea Nouă, se contura un 
nou pol de putere, pol în care 
cei care au gândit Revoluția 
Franceză se desfășurau în 
largul lor și dobândiseră mari 
averi. Franța trebuia 
distrusă. S-au găsit liderii 
inițiali: Montesqieu,
Robespiere, Voltaire care 
aparțineau celor de peste 
ocean. Trebuia căutat un lider 
local, dar nu prea local. Cine 
altul decât Napoleon, un 
bărbat puternic și inteligent, 
dar în umbra lui a fost pusă o 
“eminență cenușie” (din 
nou), cine altul decât 
Taleyrand?

La un moment dat 
Napoleon era pe punctul de a 
fi scăpat de sub control. 
Dobândise mari puteri, 
devenise împărat, cucerise 
tot ce putea fi cucerit, 
Austria a fost înfrântă. 
Unde ar putea Napoleon să 
fie înfrânt, nu altundeva 
decât în Rusia, care avea și 
mai are, după spusele lui 
Napoleon, trei mareșali: 
întinderea, frigul și noroiul. 
Talegrand știa acest lucru și 
daci Napoleon ar fi 
câștigat, ar fi fost cucerite 
două mari posibile puteri 
economice de mâine și poate 
că scenariul n-ar mai fi fost 
reluat in 1917.

Ce a dobândit poporul 
francez din și după 
Revoluție?

în timpul Revoluției: 
mortii rezultați din luptele 
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fratricide; foamete (carnea 
de câine era o delicatesă, iar 
cea de șobolan hrană de 
bază); sistemul politic și 
administrativ distrus, nimeni 
nu mai era în siguranță, hoții 
și tâlharii erau omniprezenți, 
peste 700.000 de bărbați în 
plină putere au fost nimiciți 
în Rusia (când populația 
Franței număra câteva 
milioane), familii des
trămate, fără capul de familie 
(care la acea vreme era la 
mare rang), monarhii și 
nobilimea (care în bună 
parte erau luminați) au fost 
uciși, palatele incendiate 
(timp in care Rothschild își 
fuma liniștit în balcon pipa 
cu tutun de cea mai bună 
calitate, adus de peste ocean 
și-i “admira” pe revolu
ționarii ce-și făceau legea în 
stradă, ghilotinându-și regii 
și nobilii).

După revoluție: un rege a 
fost înlocuit cu un împărat, 
mult mai sever și mai 
autoritar, o economie 
distrusă, câmpurile pustiite 
de război fi lăsate în 
paragină. S-a impus un nou 
cod civil, cel al lui Napoleon. 
Trebuia făcută ordine, 
masele trebuiau puse din nou 
la muncă, dar pe o altă bază 
de plecare, mult inferioară 
celei de dinainte de revoluție.

A mai auzit cineva de 
urmașii lui Napoleon sau ai 
altor lideri care să ajungi
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bogați până astăzi 
(exceptând Casa Regală a 
Suediei). Dar de Rothschild 
se știe că este una din cele 
mai bogate familii din lume.

Revoluția Rusă, Ce era 
Rusia înainte de Revoluție ? 
Un spațiu bine structurat 
economic și social, condusă 
politic de o elită intelectuală, 
cu un nivel al culturii și al 
artei ridicat (vezi marii 
scriitori ruși, marii pictori 
ruși regăsiți în galeriile de 
la Tretiakov).

Rusia era o țară agrară, 
dar nu numai agricultura era 
organizată pe mari latifundii 
(moșii), care dacă ar fi fost 
modernizate, dotate cu 
tehnica ce urma să vină, ar fi 
fost un concurent imbatabil 
pentru cei de peste ocean. La 
acea vreme Rusia producea 
zahăr din sfeclă cu mult 
înaintea Germaniei și cu un 
randament neatins nici cu 
actualele tehnologii. Rusia 
avea cuceriri în domeniul 
aeronauticii, dar mai ales 
era un spațiu cu resurse 
imense. Se impunea reluarea 
scenariului din Franța. 
Marx a primit temă să 
elaboreze o doctrină care să 
fie suficient de înțeleaptă ca 
să distrugi creștinismul și 
care să dea satisfacție 
maselor (comunismul). 
Lenin a fost chemat pentru a 
și-o însuși.

A fost creat Rasputin 

pentru a-l compromite pe țar 
și pe nobilii ruși. Soldații 
ruși se întorceau înfometați 
și păduchioși din război, dar 
aveau arme și gloanțe. Ce le 
mai trebuia altceva decât 
vodcă. în interior mediul era 
pregătit, de afară, prin 
întoarcerea militarilor (care 
trecuseră prin mari 
suferințe), veneau noi forțe.

începe războiul civil când 
Lenin dispunea de o mare 
putere, cea a maselor. Se 
caută “vinovății”, cine alții 
decât țarul și familia lui, 
nobilii și oamenii politici? 
Un adevărat măcel 
împânzește Rusia. Apar și 
alți lideri • Trotski, Beria 
etc. încep și aici luptele între 
lideri, câștigător fiind un 
fost student la teologie ■ 
Stalin.

Economia rusă este 
așezată pe alte structuri, 
moșierii sunt despro- 
prietăriți, dar mujicii nu 
sunt împroprietăriți. Li se 
spune că pământul este al 
tuturor (și-al nimănui), se 
creează colhozurile și 
sovhozurile. Se muncește pe 
brânci, merele lui Miciurin 
cresc cât pepenii (cum de nu 
se rup crengile? ). în pusta 
asiatică se desțelenesc noi1 
pământuri, de parcă n-ar fi 
fost destule. în locul stepelor 
pline cu herghelii de cai 
înainte de revoluție, încet- 
încet în Asia Sovietică se 

instalează deșerturile 
antropice Kara-Kum și 
Kyzyl-Kum (vezi “Pământ 
desțelenit” de M.Solohov).

Industria rusă este la 
pământ, astfel încât 
începerea războiului mondial 
îi găsește pe soldații ruși 
aproape desculți, înarmați cu 
flinte și călare pe cai.

întâmplarea și poate nu 
întâmplarea, ci eroismul 
poporului rus face ca 
mijlocul și sfârșitul de război 
mondial să-i găsească pe cei 
doi (Stalin și Roosevelt), de 
aceeași parte a baricadei, 
împotriva unui dușman 
comun care-și cam făcuse de 
cap cu o anumită categorie 
de populație și-i trăznise și 
gândul de a naviga peste 
ocean. Stalin este ajutat prin 
dotarea armatei cu tehnica 
de luptă. Roosevelt, Stalin și 
Churchill se întâlnesc la 
Yalta să-și împartă lumea, în 
două, bineînțeles, fiecare cu 
zona lui de influență.

Rusiei i se dă din nou 
impresia că este o putere și 
chiar devine una militară, 
își cheltuiește bună parte din 
bani pentru înarmare, 
neglijându-și dezvoltarea 
economică care este condusă 
spre o ineficiență totală. Se 
muncește tot mai puțin, se 
creează tot mai puțin, doar 
în domeniul aeronauticii și 
cuceririi spațiului cosmic 
avea realizări deosebite

(spionajul condus de KGB 
își făcuse datoria).

De mai bine de un secol, 
spațiile din lumea a treia, 
coloniile, fuseseră vlăguite, 
populațiile prostite, 
dirijate în tot felul de 
conflicte armate. Nici aici 
nu se mai muncește. Dar 
când s-a muncit eficient? în 
schimb resursele au fost în 
bună parte stoarse.

Se cereau noi spații 
reziduale, noi colonii cu 
populații mai harnice și 
mai știutoare de carte. 
Care altele decât cele de 
dincolo de cortina de fier. 
Și Rusia este acolo, dar nu 
trebuie să rămână între 
granițele cunoscute ale 
fostei URSS, ca de altfel 
nici Iugoslavia. începe 
disiparea, se dau satis
facții care-i îmbrobodesc 
pe noi lideri locali. încep 
conflicte: Moldova,
Cecenia, Azerbaidjan, 
Armenia.

Rușii sunt prăbușiți, au 
nevoie de dolari. Nu mai 
prea au poftă de muncă, 
așteaptă ajutoare, se 
instalează mafia și crima 
organizată. Aceasta este 
Rusia de astăzi. Ce 
urmează? Depinde de 
scenariu, dar s-ar putea ca 
de astă dată să nu mai 
poată fi dus la bun sfârșit, 
sau poate cine știe?...


