
Greve spontane 
la Hunedoara

Sfârșitul săptămânii trecute și începutul acestei 
săptămâni au fost marcate de grevele spontane de la SC 
Meropa și SC Vidra, unități de industrie ușoară din 
municipiul Hunedoara. Motivele pentru care salariații au 
declanșat grevele spontane sunt ușor de intuit, ele vizând, 
în principal, câștigurile nemulțumitoare și condițiile grele de 
lucru.

Conflictele de muncă de la cele două firme au motivație 
serioasă, după cum susțin grevișii, în vreme ce conducerile 
consideră că grevele spontane afectează onorarea 
livrărilor de produse către clienți și, implicit, câștigurile 
salariaților. Se așteaptă ca medierea din partea Direcției 
Generale de Muncă și Protecție Socială a județului 
Hunedoara să stingă aceste conflicte de muncă. (N.T.)

Salariile nete se indexează 
cu 17% începând cu 1 iulie
Veniturile nete ale salariaților vor creș.te cu 17% ca urmare a deciziei 

Guvernului de a modifica tranșele de venit impozabil și cotele de impozit ce se vor 
aplica începând cu 1 iulie, a declarat agenției MEDIAFAX Gheorghe Banu, 
secretar de stat în Ministerul Finanțelor.“lndexarea salariilor s-a făcut prin 
corelarea la indicele inflației din ultimele șase luni", a precizat Banu.

Hotărârea de Guvern prevede corectarea tranșelor de venit lunar impozabil 
pentru semestrul al doilea al anului 1999 prin majorarea de la 372.000 lei la 
436.000 lei a sumei ce se deduce din venitul lunar brut și pentru care nu se 
plătește impozit.

Conform hotărârii, prima tranșă de venit lunar impozabil este de până la 
873.000 lei, pentru care impozitul este de 21%, pentru ceea ce depășește 436.000 
lei.

A doua tranșă este cuprinsă între 873.001 lei și 2.617.000 lei. Impozitul este 
de 183.330 lei, la care se adaugă 30% pentru ceea ce depășește suma de 873.000 
lei.

A treia tranșă este cuprinsă între 2.617.001 lei și 4.361.000 lei, impozitul fiind 
de 706.530 lei, la care se adaugă 38% pentru ceea ce depășește 2.617.000 lei.

Ultima tranșă se aplică veniturilor salariale ce depășesc 4.361.000 lei. 
Impozitul este de 1.369.250 lei, plus 45% pentru ceea ce depășește 4.361.000 lei.

Când parlamentarii nu sunt în aria 
de acoperire

Legile proprietății se

COTIDIAN INDEPENDENT A APARE LA DEVA

cuvântul 
LIBER

ANUL XI® Nr. 2450 « Joi, 5 august 1999 zzzz~. . . . . . . . . —- - - - - - - - - zz 8 pagini ii 1000 LEI

Ziua 
..Inimii'*

In calendarul Organizației 
Mondiale a Sănătății, ziua de 4 
august 1999 este consemnată 
drept ziua ,,Inimii". Viața și 
sănătatea omului depind în cea 
mai mare măsură de starea 
aparatului cardiovascular, care 
cuprinde inima și vasele de 
sânge (artere, vene). Bolile inimii 
și vaselor de sânge sunt reunite 
sub denumirea de boli 
cardiovasculare. Printre bolile 
cardiovasculare, foarte
frecvente în prezent,
hipertensiunea arterială și 
infarctul de miocard ocupă primul 
loc.

Creșterea tensiunii arteriale 
peste anumite limite (160-100 
mm Hg) reprezintă în sine o 
boală, denumită în mod curent 
Hipertensiune arterială, dar în 
același timp ea reprezintă un 
important factor de risc pentru 
apariția aterosclerozei și a 
complicațiilor sale majore: 
infarctul miocardic și angina 
pectorală, insuficiența cardiacă 
și renală, tromboza și hemoragia 
cerebrală.

Hipertensiunea arterială 
este cunoscută sub numele de 
,,ucigașul silențios" deoarece de 
cele mai multe ori aceasta nu se 
însoțește de simptome. Peste 
jumătate din bolnavii hipertensivi 
nu știu că au tensiunea arterială 
crescută, iar peste Jumătate din 
cei care au ocazia unui control 
în urma căruia li s-a găsit o 
tensiune arterială mai mare 
decât valorile normale, nu fac 
nici un fel de tratament (regim 
dietetic, medicamente, cură 
balneară).

O bună parte din decesele 
cauzate de bolile
cardiovasculare pot fi evitate 
printr-un stil de viață sănătos, 
realizat prin evitarea consumului 
abuziv de tutun și alcool, o

E. SÎNA

La SC “CIF” SA Deva

Angajament și 
diversificare, 

bună cooperare 
cu furnizorii și 

beneficiarii
Baza tehnică și materială de care dispune, 

profesionalismul angajaților săi, capacitatea de 
organizare și mobilizare a colectivului îi permit 
SC “CIF" SA Deva să desfășoare o activitate 
vastă și diversă. Paleta sa de acțiune cuprinde 
lucrări de îmbunătățiri funciare, construcții civile 
și industriale, reparații de drumuri și poduri, 
execuția de confecții metalice și produse de 
balastieră, alte materiale de construcții - toate 
realizate cu operativitate, la nivel competitiv și 
costuri accesibile beneficiarilor.

Pentru multe din produsele sale - confecții 
metalice, betoane, mortare, cărămidă, bolțari, 
panouri, stâlpi din beton etc -, unitatea are 
cerere în județ și în afară, colaborarea cu alte 
firme, de stat și particulare, fiind foarte bună. 
De altminteri, faptul că, de câteva luni, CIF Deva 
s-a privatizat, îi dă și mai multă credibilitate în 
relațiile cu furnizorii și clienții prestațiilor sale. 
Pe acest palier al colaborării, dl ing. Gheorghe 
Nicola, directorul societății, ne-a prezentat 
câteva preocupări și realizări din ultima perioadă.

- Am susținut cu diferite materiale și prin 
execuția drumurilor de acces o firmă din Piatra 
Neamț care a realizat pentru Mobilrom montarea 
unor antene în localitățile Bătrâna și Săcărâmb. 
Avem o bună cooperare cu Sucursala de Căi 
Ferate, Drumuri și Poduri Petroșani (SCFDPP), 
care efectuează reabilitarea podului de la 
Șoimuș, peste Mureș, căreia îi asigurăm unele 
materiale de construcții. Pentru lucrări de 
canalizări și regularizări de râuri executăm și 
punem în operă tuburi din beton cu diametre 
cuprinse între 250 - 2000 mm, iar împreună cu 
alți parteneri sau singuri facem baraje 
hidrotehnice, ziduri de sprijin, consolidări de

Dumitru GHEONEA
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• Când trece pe 
lângă bordură 
șoferul “Lăstunului” 
se laudă că a văzut 
Zidul Chinezesc...

nasc cu mare greutate
în legătură cu legile proprietății s-au purtat și se vor 

mai purta încă numeroase discuții, care se pare că în 
Parlament vor avea loc într-o sesiune extraordinară în 
lunile august și septembrie a.c., sperându-se că, în 
sfârșit, se vor găsi modalități de a se stinge multe 
conflicte ce mocnesc pe această temă. Comisiile de 
specialitate lucrează și acum cu încetinitorul, ele fiind 
incomplete, deoarece unii membri nu se găsesc în aria 
de acoperire a telemobilelor (I). Legile pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole și forestiere, precum și a 
imobilelor naționalizate, se nasc cu mare greutate, 
opoziția acuzând puterea că aceasta nu ia în 
considerare nici unul din cele circa 200 amendamente 
propuse.

încă de pe acum 
unii parlamentari se 
sperie de faptul că 
după ^eadoptarea 
legilor respective se 
vor înmulți proce
sele privind proprie
tatea, iar acestea vor 
fi judecate de către 
comuniști, care nu 
vor da soluțiile cele 
mai bune, lată, deci, 
de la ce premise se 
pornește în abor
darea legilor pro
prietății. In contro
versata problemă a

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)
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La Certeiu de Sus

Nu doar apartamentul, 
ci întregul bloc 

trebuie întreținute r '
ultimul nivel nu au apă rece. 
„Locuiesc la etajul IV, apartamentul 
26 - spunea Luminița Marciuc, 
soțul lucrează la uzină, avem un 
copil. Este greu pentru că nu 
ajunge la noi apa, nu avem deloc 
apă rece.” Nici aici scara nu este 
zugrăvită. Cum ne spunea aceeași 
locatară, prea puțini din acest bloc 
sunt cu plata cheltuielilor la zi.

în schimb locatarii primei scări a 
blocului 8 și-au achitat toate 
datoriile, nu este pe scara 
respectivă nici un restanțier - după 
cum afirma dna Mariana Gherman 
(blocul 8, etajul 2, apartamentul 8). 
„Locuiesc aici de 18 ani. Era nou 
apartamentul când ne-am mutat. 
Inconvenientul este că nu avem 
apă caldă. O singură dată a fost de 
când ocupăm această locuință.” 
Cum am văzut, în acest 
apartament există instalată o sobă 
de teracotă. „Majoritatea locatarilor 
au sobe de teracotă, căci dacă 
iarna n-au avut încălzire, fiecare și- 
a rezolvat această problemă cum a 
știut și cum a putut” - mai spunea 
dna M.G. Zidul este străpuns pe 
alocuri de burlanele scoase afară.

Ca și la alte blocuri, scara ar 
necesita și aici o igienizare totală. 
„Oamenii nu pot fi obligați să 
zugrăvească și apoi nu au bani” - 
mai afirma un locatar.

Devenind proprietari ai 
locuințelor pe care le ocupau, 
majoritatea își întrețin cum trebuie

_____________ Estera SÎNA 

(Continuare în pag. 2)

O dată cu cumpărarea de către 
locuitori a apartamentelor pe care 
le ocupau, interesul fiecăruia 
pentru întreținerea propriei 
locuințe, pentru crearea confortului 
s-a manifestat pozitiv. La Certeju 
de Sus, am realizat o anchetă pe 
această temă. La blocul C din

strada Principală (situat în spatele 
poștei) plutește în jur un miros 
greu, încât aerul devine aproape 
irespirabil. ,,A fost înfundată 
conducta și s-a intervenit, s-a spart 
cotul pentru a putea fi desfundată
- spunea dna Mariana Doda, 
locatară - și de atunci nu s-a mai 
refăcut. Din acest motiv, se degajă 
un miros insuportabil, sunt atrase 
muștele și țânțarii. Eu locuiesc la 
primul etaj, exact sub geamul meu 
se află porțiunea nerefăcută, nu 
pot aerisi”. Mai notăm că la același 
imobil spațiile de folosință comună 
sunt neglijate, scara ar trebui 
zugrăvită.

,,Eu locuiesc la etajul IV în 
blocul C. Nu avem apă (rece - 
n.n.), nu urcă deloc. De caldă, nu 
mai vorbesc, nu am avut niciodată”
- spunea dna Magyar Elena.

Ușa de la intrarea în bloc nu 
are geam. De altfel, aceeași 
situație am întâlnit-o și la alte scări.

Nici la blocul 2, locatarii de la

Primăria 
municipiului Deva 

anunță 

Sancțiuni 1 
aspre 
pentru 

contrave
nient>

Primăria municipiului 
Deva aduce la cunoștința 
agenților economici, 
instituțiilor și persoanelor 
fizice, că se interzice cu 
desăvârșire depozitarea 
de pământ, moloz, be
toane, gunoaie menajere 
sau a altor reziduuri pe 
terenul de pe str. 22 
Decembrie situat între 
Dacia Service și DN 7.

Contravenienții vor fi 
sancționați cu amendă în 
valoare de 10.000.000 lei 
(zece milioane de lei). De 
asemenea se vor percepe 
despăgubiri pentru 
degradarea zonei, con
form Hotărârii nr. 120/ 
1998 a Consiliului Local 
Deva.
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Expoziție de arii 
plastică

Galeriile de artă “Forma” 
din Deva găzduiesc vineri (6 
august), sub genericul “Imagini 
și simboluri”, o expoziție de 
artă plastică. Vernisajul acestei 
manifestări desfășurată în

finalul colocviului de artă 
“Semnificațiile spațiului în 
arta plastică” (organizat de 
Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva) va începe la ora 
17,00. (G.B.)

3| WEST BANK
DEVA, Dd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 • 
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ATBACTIVE LA DEPOZITELE 
In lei pebsoanelob 

FIZICEI
x la 30 de zile - 

60% /an
prin capitalizare - 80%/an 

x la 90 de zile - 
62% /an 

prin capitalizare - 78%/an
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ECLIPSA ÎN EXPOZIȚIE 
f

Seria manifestărilor dedicate eclipsei totale de soare 
din 11 august a continuat la începutul acestei 

săptămâni cu o expoziție organizată de Biblioteca 
Județeană “Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva. Până în 
ziua importantului eveniment, cei interesați vor putea 
vizita expoziția amenajată în [toiul secției de împrumut, 
care cuprinde numeroase cărți și materiale informative 
(unele de ultimă oră) din fondul bibliotecii, referitoare 
la soare și sistemul solar, la fenomenul eclipsei de soare 
și de lună și, respectiv, la eclipsa totală din 11 august.

La vernisarea expoziției a participat și prof.dr. Lucian 
Burs, de la Institutul Astronomic din Timișoara, care a 
prezentat cele mai importante repere ce trebuie 
urmărite în cursul desfășurării eclipsei, municipiul 
nostru fiind și el situat pe banda de totalitate ce 
traversează România. Astfel, în Deva, fenomenul de 
acoperire a discului solar începe la ora 12:35:02 iar cel 
al eclipsei totale la ora 13:58:54; maximul eclipsei va 
dura până la 14:00:41, după care luna va acoperi din ce 
în ce mai puțin soarele, eclipsa finalizăndu-se la ora 
15:21:59. în tot acest timp, activitatea cercetătorilor 
(începută la Timișoara, spre exemplu, încă de acum trei 
ani) va fi foarte Intensă, deși unele experiențe și 
determinări nu vor putea fi efectuate "pentru că nu avem 
nici aparatura, nici experiența necesare", după cum 
preciza reprezentantul institutului timișorean.

Menționăm în continuare câteva dintre titlurile 
lucrărilor expuse: “Mic dicționar al eclipselor" (Magda 
Stavinschl), “Astronomia de la A la Z” (ghid de 
astronomie), "Eclipsele totale - Istoric. Descoperiri. 
Observații" (Pierre Gulllermier, Serge Koutchmy), 
“Cronica observațiilor astronomice românești" - din 
colecția "Enciclopedia de buzunar” (Vasile Mioc, 
Damaschin Mioc), “Ghidul eclipsei totale de soare" 
(coordonator Arpad Pal), "Ziua în care va veni noaptea 
- Eclipsa totală de soare din 11 august” (Călin Niculae), 
precum și broșura întocmită de Universitatea de Vest și 
Institutul Astronomic din Timișoara, în ediție bilingvă 
(română și engleză), utilă mai ales pentru zona de vest a 
țării ș.a.

Georgeta BÎRLA

Ziua .. Inimii""
(Urmare din pag. 1) 

alimentație sănătoasă și prin 
activitate fizică.

Fumatul este cauza principală 
a bolilor de inimă. Un procent 
semnificativ de oameni mor în 
fiecare an din cauza unor boli 
cauzate de fumat. Persoanele care 
fumează sunt la risc mai mare de a 
face infarct miocardic, cancer de 
plămân sau alte boli canceroase.

Excesul de alcool provoacă 
creșterea tensiunii arteriale care 
duce la sporirea riscului bolilor de 
inimă și a accidentelor vasculare 
cerebrale.

Stresul este un factor de viață. 
Deși stresul nu poate să reprezinte 
un factor direct al bolii de inimă, 
modul în care noi ne adaptăm la 
stres poate spori riscul bolilor de 
inimă. Trebuie să ne adaptăm 
stresului într-un mod sănătos prin: 
gândire pozitivă, efectuarea zilnică 
a activităților fizice, prin petrecerea

Joi
5 august

TVR 1
9.30 Matineu de vacanță 

11.00 TVR Cluj-Napoca 12.05 
TVR lași 13.00 TVR Timișoara
14.10 Santa Barbara (r) 15.00 
Lumea bărbaților (r) 15.30 Tri- 
buna partidelor parlamentare 
16.00 Conviețuiri (mag.) 17.30 
O familie ciudată (s, ep. 30)
18.10 Voie bună la TVR 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

TVR 2
8.50Tip-Top, Mini-Top 10.15

Limbi străine. Germană 10.40 

timpului în compania unor 
persoane plăcute, prin discuții 
cu semenii.

Pentru a avea o sănătate 
bună, este importantă o 
alimentație sănătoasă, să 
consumăm cereale, pâine, le
gume și fructe, produse lactate 
sărace în grăsimi, came slabă și 
alimente preparate care conțin 
cât mai puține grăsimi, să limităm 
consumul de sare, alcool și 
cofeină.

în prevenirea bolilor de inimă 
importantă este menținerea unei 
greutăți corporale optime, prin 
activități fizice zilnice și o 
alimentație sănătoasă. 
Activitatea fizică ajută la 
menținerea unei greutăți ideale, 
la micșorarea colesterolului, la 
scăderea tensiunii arteriale și la 
creșterea nivelului de energie. 
Nu este înțelept să efectuați 
exerciții fizice prea dure.

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) 17.30 Impact 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

ANTENA 1
7.10 Cafea cu parfum de 

femeie (s) 8.00 Cutia cu jucării 
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)

Legile 
proprietății 

(Urmare din pag. 1) 

proprietății, opoziția 
amenință că, în cazul în 
care va ajunge iarăși la 
putere, va anula legile 
nedrepte pe care 
intenționează să le dea 
actuala putere. în aceste 
condiții este lesne de 
înțeles cu cât entuziasm 
și cu câtă sârguință 
lucrează parlamentarii din 
comisii în această 
vacanță.

Angajament și 
diversificare...

(Urmare din pag. 1) 

maluri în calea furiei apelor. 
Asemenea lucrări de consolidare 
și regularizare, de prevenire a 
unor inundații, am executat la Vata 
și Hărțăgani, ca și la Geoagiu, 
unde facem și lucrări de redare 
a unor terenuri în circuitul agricol, 
pentru stațiunea pomicolă de aici. 
La Vata mai avem în lucru, cu 
sprijinul primăriei locale, 
repararea a 19 kilometri de 
drumuri comunale, iar în comuna 
Boșorod am efectuat un 
apreciabil volum de lucrări de 
consolidare a solului. *

Dar, așa cum spuneam, paleta 
activității “CIF" Deva este deosebit 
de amplă, ceea ce îi asigură 
lucrări în multe zone, cu multi 
parteneri. De notat că are acoperit 
aproape întregul an 1999 cu 
comenzi, însă deschiderea sa 
este generoasă în continuare 
pentru alte comenzi și solicitări. 
Am mai reținut colaborarea 
susținută cu Direcția Silvică 
Deva, căreia îi pune la dispoziție 
utilaje specifice pentru repararea 
drumurilor forestiere, buna 
înțelegere cu Primăria Hunedoara 
la lucrarea de extindere a clădirii 
Liceului lancu de Hunedoara,

SC AGROTRANSPORT SA' 
HUNEDOARA DEVA anunță 
pierderea chitanțierului seria 
6155051 până la seria 6155100, ul
tima filă utilizată fiind nr. 6155064, cu 

jregim special. îl declară nul.________?

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 22.45 
Minutul zero 23.18 Masca morții 
(thriller SUA 1995)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

ealtău! 10.00Tânărși neliniștit
(r) 10.45 Bull Durham (r) 13.00 
Știrile PRO TV 13.10 
Operațiunea Porcul (r) 14.40 
Monștrii (s) 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

(Urmare din pag. 1)

încăperile, unii chiar spo- 
rindu-le confortul și sigu
ranța. Am văzut numeroase 
uși noi, trainice, la intrarea 
în apartamente, în contrast 
evident însă cu cele de la 
intrarea pe casa scărilor. 
Scările pe care le-am văzut 
sunt cu pereții murdari sau 
deteriorați, confirmându-se. 
spusele unei interlocutoare 
și anume că ,,spațiile de 
folosință comună sunt 
neglijate.”

Cum ni s-a confirmat și 
la primărie, cele mai prost 
întreținute imobile sunt C și 

aportul la ridicarea bisericii din 
Micro 15 Deva și la repararea 
bisericii din Grind. Cei 100 de 
angajați ai societății sunt deplin 
conștienți de necesitatea unui 
angajament sporit și susținut 
în muncă, mai ales că ei sunt, 
de acum, și beneficiarii și 
proprietarii propriilor realizări. 
Dar, pentru reducerea unor 
cheltuieli, societatea lucrează 
la obiective mai depărtate de 
bază și cu forță de muncă din 
zonă, prin contracte de 
prestări servicii, oferind unor 
oameni și un dram de protecție 
socială.

Toate aceste preocupări și 
eforturi sunt încununate, în 
perioada care a trecut din an, 
de rezultate pozitive, 
concretizate într-un ușor 
profit, având în vedere 
activitatea redusă din lunile 
reci ale începutului de an, dar 
care are șansa amplificării sale 
în continuare. Cel puțin așa 
crede directorul societății, 
motivat, după cum afirma, de 
seriozitatea și dăruirea în 
muncă ale salariaților firmei, de 
buna înțelegere cu furnizorii și 
clienții, cu toți colaboratorii.

Mercenarii (s, ep. 27) 22.25 
Știrile PRO TV 22.30 Prietenii tăi 
(s, ep. 71)23.00 Millennium (s, 
ep. 25)

ACASĂ
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 noastră (s) 20.15 înger 
sălbatic (s) 21.15 Lanțurile 
iubirii (s,ep. 25) 22.10 Milady (s) 
23.00 Perry Mason se întoarce 
(f. p. SUA 1984)

PRIMA TV
8.00 Dimineața pe plajă 

12.00 Karaoke Show 13.00

Nu doar 
apartamentul...

B. Nu doar scările, ci și 
acoperișurile multor blocuri 
ar trebui reparate. Dar, cum 
am aflat, locatarii nu vor să 
se constituie în asociații de 
proprietari, cu toate că s-a 
insistat în acest sens. 
Refuzul lor categoric este de 
neînțeles. Readucerea la o 
stare bună a teraselor, a 
scărilor și altor încăperi de 
folosință comună nu poate 
fi amânată la nesfârșit.

„Patria" - Deva: 
Marțianul meu sonat (6-9); 
Glor. (10-12);

„Flacăra"
Hunedoara: Puterea iubirii (6-9); 
Marțianul meu sonat (10-12);

„Parâng" - Petroșani 
Triunghiul morții (6-9); Viața e 
frumoasă (10-12);

"J „Cultural" - Lupeni: 8 
mm (6-8); Viata e frumoasă (12 
augT;

■i „Dacia"-Hațeg: Viața 
e frumoasă (6-9); Banii vorbesc 
(10-12);

■ „Zarand” - Brad:
Furtună, peripeții și dragoste 
(6-9); Lautrec - Artistul 
cabaretului (10-12);

• „Patria” - Orăștie:
Jackie Brown (6-9); 8 mm (10-
12L

w „Luceafărul"
Vulcan: Gloria (6-8);

„Lumina" - Ilia: Banii
vorbesc (6-8).

Societate comercială 
româno-austriacă 

Angajează pentru Județul Hunedoara
Agent comercial pentru distribuție produse 

alimentare
Condiții: - vârstă minimă 30 ani
- posesor carnet de conducere cat. B
- experiență în domeniul vânzărilor minimum

3 ani în companii internaționale
- studii superioare (constituie avantaj).
Vă rugăm trimiteți CV la fax nr. 057/230865, 

până în data de 07.08.1999
Informații la tel. 094-597415

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

HB0
10.00 Comoara lui Curly 

(w. SUA ’94) 12.00 Zâna 
Măseluță (co. SUA 1997)
13.30 întruparea diavolului 
(f.a. SUA 1998) 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

Neglijarea întreținerii 
blocului în ansamblu duce 
în timp la degradarea 
acestuia. Noua lege a 
locuinței trebuie să 
funcționeze și aici, unde 
nu sunt decât zece blocuri 
și ar fi deci mai simplu. 
Exemplul pozitiv al 
constituirii de asociații de 
locatari/proprietari în 
orașe poate fi preluat și la 
Certej.

~-------- •
A 

încheierea 
cursului de 
surori de 

Cruce Roșie
S-a încheiat anul școlar 

la cursul de surori 
voluntare de Cruce Roșie 
de la Simeria. După 2 ani 
de studiu participantele la 
curs l-au absolvit și au 
primit diploma care le 
atestă buna pregătire în 
domeniu. Dna Luța Dan, 
președinta Subfilialei de 
Cruce Roșie din Simeria, 
este recunoscătoare 
cadrelor medicale care le- 
au instruit pe surori și în 
mod deosebit conducerii 
și sindicatului de la SC 
REVA SA Simeria, care a 
asigurat spațiul necesar 
desfășurării cursului.

UVRI J

Foamea (s) 20.30 Comedia 
răzbunării (co. Anglia/ 
Franța 1998) 22.00 Sânge 
fierbinte (dramă Spania 
1997) 23.45 Un alt Karate 
Kid (f.a. SUA 1994)

PRO TV - DEVA
06.45-07.OF 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 asuma 
modificările ulterioare intervenite 
jn programele posturilor TV.
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Municipiul OrașUe se pregătește de 
sărbătoare

Mthrăstie -775**

Chiar dacă prezentul lasă 
mult de dorit, atât din punct de 
vedere social cât și economic, 
trecutul municipiului Orăștie 
este cu siguranță unul impre
sionant. In acest an se împli
nesc 775 de ani de când regele 
Andrei al II-lea a întărit - prin- 
tr-o diplomă emisă - privile
giile sașilor colonizați aici. în 
aceeași diplomă regală se men
ționează pentru prima oară 
despre existența Orăștiei și se 
recunoaște prezența în zonă a 
unei numeroase populații 
românești.

Pentru a marca acest mo
ment aniversar-, Primăria mu
nicipiului Orăștie organizează 
în 12, 13 și 14 august mai mul
te manifestări cultural-artistice 
consacrate evenimentului.

Așa după cum ne-a măr
turisit dl primar Iosif Blaga, pe 
parcursul celor trei zile vor fi 
diverse evenimente culturale, 
sportive și manifestări oficiale. 
Astfel în data de 12 august va fi 

dezvelită o placă închinată ani
versării și se vor depune coroane 
de flori la troițe și monumente, 
urmând apoi o defilare a jan
darmilor. în aceeași zi va mai fi 
vernisajul unei expoziții docu
mentare intitulată “Orăștie 775 
de ani”, precum și un simpozion 
științific. Ziua se va încheia 
printr-un concert rock. în 13 
august va fi organizată o ședință 
festivă a Consiliului local, prilej 
cu care se vor acorda și titluri de 
cetățean de onoare unor fii ai 
orașului, precum și unor perso
nalități care au ajutat municipiul 
Orăștie. Au fost propuși pentru 
a li se acorda titlul de cetățean de 
onoare dnii: dr. Aurel Vlad, dr. 
loan Mihu, preot loan Moța, 
prof. Aron Demian, prof. univ. 
dr. Ioan Iliescu, prof. Petru Ba
ciu, sculptor Nicolae Adam, 
Nicolae Văidean, prof. univ. dr. 
loan Dodu Bălan, profesor 
Ovidiu Treznea, Germain Gallo, 
Aurel Vlaicu, Alexandru Gro- 
zuța și prof. Ioan Popa. în ace

eași zi va fi deschisă noua ex
poziție a Muzeului Etnografic 
și va avea loc un spectacol fol
cloric. Seara va fi organizat 
carnavalul măștilor și de aseme
nea va fi un joc de artificii.

în ultima zi a festivităților 
va avea loc o întâlnire a fiilor 
orașului și vor fi decernate 
diplome și premii aniversare. 
De asemenea, va fi organizat 
un spectacol literar-artistic și 
vor avea loc mai multe întreceri 
sportive.

Conform afirmațiilor dlui 
primar Blaga, costul mani
festărilor a fost suportat în 
întregime din fondurile Con
siliului local. Deși de la Bu
curești s-au promis mai 
multe fonduri, acestea nu s- 
au primit încă. Datorită fap
tului că bugetul local este și 
el destul de sărac, nu au fost 
finanțate toate manifestările 
propuse inițial, astfel că s-a 
ajuns la programul prezentat 
anterior.

Astăzi, 5 august, începând 
cu ora 17.00, în Complexul Co
mercial ‘'Riviera" din Orăștie va 
avea loc lansarea albumului - 
monografie “Orăștie - 775”. Lu
crarea a fost realizată la iniția
tiva dlui primar losif Blaga, pro
iectul făcând parte din planul 
mai amplu de acțiuni dedicate 
sărbătoririi celor 775 de ani de 
existență a municipiului. Autorii 
sunt personalități cunoscute ale 
vieții culturale și științifice hune- 
dorene, din colectivul redacțio
nal făcând parte profesorii dr. 
Anton E. Dbmer, dr. Vasile lonaș, 
dr. loachim Lazăr și prof. Mihai 
Căstăian. Monografia a fost edi

tată în condiții grafice deosebite 
de către editura deveană 
“Omnia", fiind tradusă și în limba 
engleză. “Bogăția materialului do
cumentar existent - susțin autorii - 
ar fi putut sta la baza unei lucrări 
voluminoase, depășind chiar în 
dimensiune ampla monografie 
“Orăștie - 750 ani", editată sub 
semnăturile eminentului profesor 
universitar orăștian Ion Iliescu și a 
publicistului Tiberiu Istrate."

în prefața lucrării, dl. praf. univ. 
dr. Pompiliu Teodor, membru co
respondent al Academiei Româ
ne, subliniază faptul că: “Publica
rea unei noi monografii de către 
un grup de specialiști reprezintă 
un exemplu ilustrativ pentru un 
localism creator care poate să fie 
stimulativ pentru viața culturală 
actuală. Prin tot ce a reprezentat 
o structură citadină caracterizată 
de multiculturalism, Orăștia este o 
mărturie a unui trecut la care au 
contribuit locuitorii săi.” Cuvântul 
înainte îi aparține dlui primar losif 
Blaga, domnia sa afirmând că 
această carte este un dar pentru 
locuitorii din Orăștie, un omagiu 
adus la sărbătorirea celor 775 de 
ani de existență a cetății.

Monografia este amplă, atin
gând toate problemele urbei. 

Există o bogată parte istorică, 
relatându-se aspecte din viața 
locuitorilor zonei începând din 
cele mai vechi timpuri și până 
astăzi. Pe capitole separate se 
urmărește evoluția până la pri
ma atestare documentară și 
apoi de la acest moment mai 
departe, prin toate etapele is
torice, până la istoria modernă 
și contemporană. Sunt sur
prinse aspecte ale vieții social 
- economice și religioase. De 
asemenea, este analizat învă
țământul și viața politică de-a 
lungul anilor, fiind prezentate 
aspecte extrem de interesante 
legate de coabitarea locuitorilor 
de diverse etnii și religii pe 
aceste meleaguri. într-un cu
vânt, monografia merită să fie 
în biblioteca oricărui locuitor 
adevărat al municipiului Orăștie. 
Din păcate, posibilitățile finan
ciare limitate nu au făcut po
sibilă tipărirea lucrării într-un 
tiraj prea mare, costul unui 
exemplar fiind de 375.000 de lei. 
Dar, chiar și așa, monografia 
este o lucrare de referință 
pentru istoriografia locului așa 
încât efortul financiar pălește 
cu siguranță în fața câștigului 
spiritual.

“La noi viata-i foarte 
grea”

ii vezi zilnic în apropierea 
halei alimentare de lângă sta
dionul din Orăștie. Sunt - așa 
cum îi numesc oamenii, mai în 
glumă, mai în serios - "comer- 
cianții noștri de peste Prut”. Unii 
vin chiar din '90, alții s-au hotă
rât să se apuce de acest co
merț doar când nu au mai avut 
altă posibilitate. "Mama mea vine 
din '95, dar nu mai rentează. Eu 
sunt elevă aici și acum în va
canță o ajut cu vânzarea, ne 
spune o tânără. Pe mama o 
cheamă Barascovia Curea și 
suntem de la Leova, lângă Chiși- 
nău". Dna Curea este ingineră, 
dar a rămas șomeră și atunci s- 
a hotărât că trebuie să se 

Pagină realizată de: Ciprian MARINUȚ Andrei NiSTOR 
Foto: Traian MÂNU

apuce de comerț pentru a avea 
cu ce să-și crească copiii.

"La noi viața-i foarte grea, 
șomajul este mare și de muncă 
nu prea găsești. înainte era mai 
bine, veneam în România, vin
deam de toate că și oamenii 
aveau bani, apoi ne întorceam 
în Basarabia și cu banii câștigați 
puteam trăi. Acum și aici oamenii 
sunt tot mai săraci, am mai re
dus și noi prețurile, dar tot nu 
mai vindem cum vindeam acum 
doi-trei ani." Produsele înșirate 
pe pături sunt, ce-i drept, multe 
și variate, doar cumpărătorii 
sunt puțini. "Ăsta-i capitalismul 
nostru!", concluzionează o altă 
conațională.

Pentru a se economisi fonduri,
Pe perioada verii la spitalul Orăștie s-au închis patru 

secții
întrucât calitatea actului 

medical depinde direct de banii 
alocați sănătății și de reforma 
sistemului sanitar, discuția 
noastră cu loan Ivașcu, direc
torul Spitalului municipal Orăș
tie, a pornit și s-a axat tocmai 
pe aceste subiecte.

“Bugetul preconizat de 
Casa de Asigurări Sociale de 
Sănătate pentru Spitalul muni
cipal Orăștie este pe terminate, 
fondurile deja alocate ajun
gând doar până la sfârșitul lunii 
august. Odată cu solicitarea 
alocării unor fonduri suplimen
tare, conducerea Spitalului 
orăștian a luat și câteva măsuri 
de reorganizare a activității 
pentru reducerea costurilor și 
raționalizarea cheltuielilor.

* în primul rând, pentru a se 
economisi fonduri s-a luat mă
sura închiderii pe perioada de 
vară a secțiilor de psihiatrie, boli 
infecțioase, recuperare și der
matologie, secții care funcționau 
în' clădirea veche a spitalului. 
Bolnavii din aceste secții vor fi 
consultați în ambulatoriu în Poli
clinică, iar cei care au neapărat 
nevoie de spitalizare vor fi in
ternați la Spitalul Județean Deva. 
Apoi, s-a hotărât ca pacienții din 
celelalte secții care nu necesită 
supraveghere și tratamente 
permanente să fie externați la 
sfârșit de săptămână, urmând a 
reveni în spital luni. Aceste mă
suri de reorganizare nu afec
tează numărul de personal al 
spitalului, ci realizează impor-

j

tante reduceri ale costurilor 
pentru hrană și medicamente (în 
jur de 30.000 lei/zi/bolnav)" - ne 
spunea dl Ivașcu.

Scoaterea sistemului sa
nitar din necazurile tranziției 
se poate realiza în opinia dlui 
loan Ivașcu prin accelerarea 
și susținerea pe toate planu
rile a reformei sanitare prevă
zută de Legea 145/97, a asi
gurărilor sociale de sănătate. 
“Dacă segmentul asistenței 
medicale primare asigurat de 
medicii de familie va începe să 
funcționeze bine, acest lucru 
se va răsfrânge pozitiv și 
asupra celei de-a doua verigi 
a sistemului sanitar, anume 
asistența din spital. O serie 
de afecțiuni vor fi tratate di

rect de medicul de familie, 
nemaiexistând astfel inter
nări pentru cazuri simple, 
fapt ce va duce la o impor
tantă scădere a costurilor.

Medicii de familie vor tria 
mult mai atent pacienții, trimi- 
țându-i la spital efectiv pe cei 
care trebuie internați, iar cei 
care vor veni fără bilet de tri
mitere vor avea de ales între 
a-și plăti spitalizarea sau a 
se întoarce pentru a fi tratați 
de medicul de familie. în con
secință banii pe care spita
lele îi vor economisi în acest 
fel vor putea fi folosiți fie 
pentru salarii mai bune, fie 
pentru îmbunătățirea dotării, 
crescând astfel calitatea ac
tului medical."

"Cetățenii manifesta un interes scăzut față de apărarea împotriva 
incendiilor"

Despre activitatea Deta
șamentului de Pompieri din 
Orăștie cotidianul nostru a 
mai relatat, referindu-se însă 
doar la câteva dintre acțiunile 
specifice întreprinse de către 
militarii de aici. Pentru a ilus
tra mai amplu și cu exactitate 
activitățile desfășurate de că
tre acest detașament am stat 
de vorbă cu dl maior loan 
Oprișoi.

Rep.: - Die maior, aș dori 
în primul rând să ne relatați 
cum s-a intervenit pentru limi
tarea efectelor inundațiilor ca
re au avut loc recent?

I.O.: - înainte de orice 
dați-mi voie să vă amintesc 
faptul că detașamentul nostru 
este parte integrantă a Gru
pului de Pompieri "lancu de Hu
nedoara" din Deva, activitatea 
fiind deci coordonată și su
pervizată de către ei. în ceea 
ce privește intervențiile la inun
dații pot să vă spun că raza 
noastră de activitate este des
tul de întinsă, astfel că am fost 
nevoiți să ne luptăm cu apa la 
Cugir și Vinerea. Din nefericire, 
dacă în mod normal apa este 
prietena noastră a pompierilor, 
de această dată ea ne-a de
venit dușman, intrând în curțile 
și în casele oamenilor, inun-

- dialog cu dl maior loan Oprișoi, comandantul Detașamentului de Pompieri Orăștie -
dându-le recoltele și făcând 
inutilizabile fântânile. Sigur, atri
buțiile noastre au fost clare și 
cred că ne-am dus cu bine la 
îndeplinire misiunea. Spre exem
plu, în cele două localități amintite 
am trimis 2 ofițeri, 37 de sub
ofițeri și 109 militari în termen, ei 
totalizând acolo un număr de 
peste 220 de ore de muncă. în 
acest interval a fost evacuată 
apa din 33 de instituții publice și 
din 425 de case. Doresc să re
marc în acest context faptul că 
peste 750 de persoane și-au 
adus contribuția alături de pom
pieri pentru .limitarea efectelor 
inundațiilor.

Rep.: - în curând va fi 
eclipsa și, odată cu ea, vor veni 
în zona dumneavoastră de res
ponsabilitate un număr de turiști. 
Cum veți acționa pentru a pre
veni eventualele incendii?

I.O.: - Noi avem deja pre
gătit un plan de măsuri pentru a 
elimina riscul producerii unor 
incendii, deocamdată adunând 
date și informații despre zona de 
responsabilitate. Cea mai dificilă 
zonă va fi cea din jurul cetăților 
dacice, unde există în continua
re mari probleme cu refacerea 
drumului; momentan în unele 
porțiuni accesul este posibil 
numai cu piciorul. Vom organiza 

un punct de intervenție la Gră
diștea de Munte, sperând însă 
că nu vom fi nevoiți să acțio
năm. Tot cu scopul prevenirii 
incendiilor, în zonele de risc am 
făcut diverse controale la unii 
dintre agenții economici, aver- 
tizându-i să ia toate măsurile 
preventive necesare.

Rep.: - Fiindcă ați amintit des
pre controalele făcute agenților 
economici, v-aș ruga să ne spuneți 
cum sunt aceștia pregătiți din punc
tul de vedere al normelor PSI?

I.O.: - Vedeți dumnea
voastră, aici este o întreagă 
poveste de spus. în primul 
rând trebuie să vă amintesc 
faptul că noi nu avem respon
sabilități în ceea ce privește 
controlul și amendarea celor 
care nu respectă normele P.S.I., 
doar superiorii noștri de la De

va având acest drept. Totuși, 
dacă în cursul activității con
statăm că o anumită firmă sau 
societate comercială încalcă 
flagrant normefe P.S.I., noi fa- 

cern o sesizare către cei în 
drept, ei fiind cei care vin apoi 
în control. însă din activitatea 
de până acum pot să vă spun 
că se constată un interes scă
zut din partea cetățenilor și a 
patronilor pentru respectarea 
normelor de prevenire și stin
gere a incendiilor. Sunt și câțiva 

patroni - puțini ce-i drept - 
care doresc să fie perfect le
gali în domeniul P.S.I., motiv pen
tru care ne-au vizitat și ne-au 
rugat să-i ajutăm să-și orga-

I 
nizeze activitatea conform 
normelor în vigoare. Ar fi ex
trem de bine dacă toți ar veni 
să ne solicite ajutorul, fiindcă 
astfel vom ști că sunt pregătiți 
să facă față unui incendiu, 
dar mai ales că sunt pregătiți 
să îl elimine; știm deci că nu 
vor avea un incendiu.

Rep.: - Ce ne puteți spu
ne despre dotarea pompie
rilor?

I.O.: - Foarte pe scurt 
spus, dotarea noastră lasă 
mult de dorit. Cea mai acută 
problemă cu care ne confrun
tăm este insuficiența combus
tibilului; din acest motiv am 
fost nevoiți să reducem 
drastic pregătirea militarilor, 
limitându-ne la numai două 
astfel de acțiuni lunar. Pe de 
altă parte și asigurarea cu uni
forme și echipamente de pro
tecție este dificitară. Nu am 
mai primit de trei ani de zile 
echipamente noi, multe dintre 
cele pe care la avem fiind un 
adevărat pericol pentru mili
tari. Din păcate, lipsa de bani 
a ministerului se reflectă 
exact în acest domeniu. Spe
răm însă că pe viitor situația 
se va îmbunătăți.

Rep.: - Die comandant, vă 
mulțumim.
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Luni 9 august
12.05 Ivanhoe (r)
13.30 Medicina pentru toți
14.10 Santa Barbara (r)
15.00 Tradiții
15.30 Ecoturism
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Voie bună la TVR
19.05 Corect!
19.10 Sunset Beach (s, ep. 505)
20.00 Jurnal. Meteo.Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Preotul și cârciumărița (s)
22.45 Ordinea publică
23.00 Jurnal de noapte. Sport
23.20 Planeta Cinema (r)
00.10 întâlnirea de la miezul nopții

Marți IO august

ep. 506)

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)
18.10 Sunset Beach (s,

20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 PreEclipsa
22.00 Lege și harababură (co.SUA 74)
23.45 Jurnalul de noapte
00.00 Nodul gordian
00.45 Estival Jazz

Miercuri 11 august
9.30 Matineu de vacanță
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Eclipsa '99
15.00 Concertele Golden Brâu (r)
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Voie bună la TVR
19.10 Sunset Beach (s, ep. 507)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Eclipsa ‘99
22.30 Clive James: Vedere din Buenos Aires 

(do)
23.25 Jurnalul de noapte
00.50 Bucuriile muzicii. O noapte muzicală 

latino-americană

19.0 p Fotbal

Joi 12 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 Philippe Soupault

Tunis (do)
15.30 Tribuna partidelor parlamentare
16.00 Conviețuiri (mag.)
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Voie bună la TVR
19.00 Fotbal
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 Concert extraordinar: Luciano Pavarotti
22.30 Cu ochii’n 4
23.15 Jurnalul de noapte. Sport

Vineri 13 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...
19.10 Sunset Beach (s, ep. 509)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Costanza (f. Italia 1998, p. I)
22.35 Planeta Cinema

Luni 9 august
12.00 Sensul tranziției

13.10 Căsuța din prerie 
(s)
14.00 Conviețuiri
15.00 Rebelul (s, ep. 115) 
16.00 Grecia (s, ep. 118)
1.6:45 Santa Barbara (s)
17.30 Sighișoara - 

dialoguri medievale (p. IV)
18.00 Primul val (s, ep. 13) 
19.00 Oameni care au fost
19.30 Mapamond

20.00 Marile meciuri (em. sportivă)
22.30 Vulpe vânător (dramă România 1993)

Marți IO august
8.00 Sailor Moon (r)
10.15 Limbi străine. Engleză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
13.10 Căsuța din prerie (s)
14.00 Conviețuiri
15.00 Rebelul (s)
16.00 Grecia (s, ep. 119)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 935)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Primul val (s, ep. 14)
19.00 Studioul muzicii ușoare
19.30 Axis Mundi: Osia Lumii (p. III)
20.00 Vedete în concert
21.30 Universul cunoașterii
23.00 Preotul și cârciumărița (r)

Miercuri 11 august
8.00 Sailor Moon (r)
10.15 Limbi străine. Franceză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
12.00 Ultimul tren (r)
13.10 Căsuța din prerie (s)

14.00 Emisiune în limba 
maghiară
15.00 Rebelul (s)
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Medicina pentru toți (r) 
18.00 Primul val (s, ep. 15) 
19.00 Tinere talente (p. III)

19.30 Em. pentru persoanele cu handicap 
20.00 Mă lasă nevasta! (co. Franța 1996)
21.30 Teleenciclopedia (r)

Joi 12 august
8.50 Tip-Top, Mini-Top
10.15 Limbi străine. Germană
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Star Trek (r)
12.10 Ecranizări
13.10 Căsuța din prerie (s)
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Rebelul (s)
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Impact (r)
18.00 Primul val (s.ep. 16)
19.00 Pentru dv. doamnă!
20.00 Cinematograful de artă: Discreta (dramă 

Franța 1990)
21.40 Lumea și noi
22.40 Cultura în lume

Vineri 13 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)
14.00 TVR Craiova
14.40 TVR Cluj-Napoca
15.05 Rebelul (s)
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Cinematograful vremii noastre
19.00 Cu ochii’n 4 (r)
19.40 Dreptul la adevăr
20.00 Teatru TV
21.00 Vânare de vânt
22.00 Lumea vitezei (em. auto)

ANTENA 1
Luni 9 august

10.50 Știri.
11.00 Kelly (s)
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 25)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 96)
16.10 Luz Maria (s, ep. 65)
17.00 Știri
17.28 Leonela (s, ep. 119, 120)
19.00 Observator
20.03 Pericol iminent (s, ep. 42)
20.50 Raven (s, ep. 19)
21.45 Burlacul (s, ep. 27)
22.15 Observator
22.48 Ucenicia lui Duddy Kravitz (f.a. SUA 74)

Marți IO 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. 87)
15.00 Ape liniștite (s, ep.

97)
16.10 Luz Maria (s, ep. 66)
17.00 Știrile amiezii
17.28 Leonela (s, ep. 121,

122)
19.00 Observator
20.03 Teroare oarbă (psihothriller Anglia 1971)
21.45 Fără obligații (s)
22.48 Ambulanța (thriller SUA 1990)

Miercuri 11 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. 88)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 98)
16.10 Luz Maria (s, ep. 67)
17.00 Știri
17.28 Leonela (s, ep. 123,124)
19.00 Observator
20.03 Eliberarea (f. SF SUA 1995)
21.55 Damon (s, ep. 5)
22.20 Observator
22.53 Jandarmul se însoară (co. Franța 1968)

Joi 12 august
10.50 Știri
11.00 Kelly (s)
11.30 Aventuri în junglă (s)
12.00 Tropical Heat (s)
13.00 Știrile amiezii

15.30 Jandarmul 
la plimbare

22.15 Observator

13.15 Viitorul începe azi (s) 
14.00 Esmeralda (s, ep. 89) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 99) 
15.30 Jandarmul la plimbare 

(comedie, 1970)
16.10 Luz Maria (s, ep. 68)
17.00 Știri
17.28 Leonela (s, ep. 125,126) 
19.00 Observator
20.03 Șantajul (f.a. SUA 1996)
21.45 Brigada mobilă

22.48 Război cu mafia (f.a SUA 1995)

Vineri 13 august
10.50 Știri
11.00 Baree, fiul lui Kazan (f.a. Canada/Franța

1994)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Dragoste nemărginită (f. SUA 1981)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 100)
16.00 Leonela (s, ep. 127)
17.00 Fotbal FC Brașov - CS Oțelul Galați (d)
19.00 Observator
20.00 O falsă isteață (co. SUA ’87)
21.45 Baywatch Nights (s, ep. 40)
22.30 Observator
23.00 Party Time

PRO TV
Luni 9 august

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Interviu cu un vampir (r)
13.00 Știrile PRO TV
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 76)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep.

59)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep.

65)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dolores Claiborne 

(thriller SUA 1995)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 72)

MJț, tivJutU. -

23.00 Millennium (s)
00.30 Nosferatu, fantoma nopții (horror, 1979)

Marți IO august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Dolores Claiborne (r)
12.30 News Radio (s)
13.00 Știrile PRO TV
14.35 Monștrii (s)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 77)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 60)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 66)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep. 16)
21.30 Walker, polițist texan (s)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 73)
23.00 Millennium (s)

Miercuri 11 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Doctor în Alaska (s)
11.45 Walker, polițist texan (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.10 Atentat la Vatican (r)
14.35 Monștrii (s)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 78)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 61)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 67)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dracula (f. horror SUA ’92)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 74)
23.00 Millennium (s)

Joi 12 august
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Dracula (r)
12.30 News Radio (s)
13.00 Știrile PRO TV
14.40 Monștrii (s)
15.00 Familia Bundy (s)
15.30 Ștrengărița (s, ep. 79)
16.15 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep. 62)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 68)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 138)
21.30 Mercenarii (s, ep. 28)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 75)
23.00 Millennium (s)

Vineri 13 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. 80) 
16.15 Tânăr și neliniștit (s) 
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, ep.

63) '
18.30 Inimă de țigancă (s, 

ep.69)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s, 

ep. 20)
21.30 Bandiții timpului (co. SF 

SUA1981)
23.10 Millennium (s)
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ACASĂ

T

TELEK

TELE 7 ABC

Luni 9 august
7.00 Trăiește vara cu Nadine (r) 
8.00 Dimineața pe plajă 
12.00 Karaoke Show 
13.00 Pretutindeni cu tine

(r)
14.00 Nimeni nu d perfect

(s)
15.00 Jerry Springer 

Show
16.00 Pretutindeni cu tine

(s) 
17.00 Trăiește vara cu Nadine
19.00 Brooklyn South (s)
20.00 Dosarele Y
20.50 Real TV
21.00 Karaoke Show
22.00 Show-ul de noapte

Marți IO august
7.00 Trăiește vara cu Nadine (r)
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 Nevasta măcelarului (co. SUA 1991)
20.30 Poză la minut (s)
20.50 Real TV
21.00 Karaoke Show
22.00 Show-ul de noapte

Miercuri 11 august
7.00 Trăiește vara cu Nadine (r) 
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 Comisarul Rex (s)
20.00 CI5: Profesioniștii (s)
20.50 Real TV
21.00 Karaoke Show

Joi 12 august
7.00 Trăiește vara cu Nadine (r) 
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 Luptătorul (dramă SUA 1993)
20.30 Apel de urgență
20.50 Real TV
21.00 Karaoke Show
22.00 Show-ul de noapte

Vineri 13 august
7.00 Trăiește vara cu 

Nadine (r)
8.00 Dimineața pe plajă 
12.00 Karaoke Show 
13.00 Pretutindeni cu 

tine (r)
14.00 Nimeni nu e per

fect (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 RealTV
21.00 Karaoke Show 
22.00 Show-ul de noapte

Luni 9 august
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 De la 9 la 5 (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)
21.05 Concursul „Stai Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 29)
22.10 Milady (s)
23.00 în vizită pe planeta Pământ (co. SF 

SUA 1960)

Marți IO august
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.00 Maria (s)
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)
21.05 Concursul „Stai Acasă!”
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 30)
22.10 Milady (d)
23.00 Soldați la paradă (f. război Anglia 

1982)

Miercuri 11 august
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
13.30 Maria (s)
14.15 Soldați în paradă (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) 
21.05 Concursul „Stai 

Acasă!"
21.15 Lanțurile iubirii (s, ep. 31)
23.00 Pasiune pentru crimă (thriller SUA 

’80)

Joi 12 august
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
13.15 Maria (s)
14.15 Pasiune pentru crimă (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 Lanțurile iubirii (s, ep. 32)
22.10 Milady (s)
23.00 Perry Mason: Călugărița îndrăgostită

(f. p. SUA 1986)

Vineri 13 august
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
13.15 Maria (s)
14.00 Călugărița îndrăgostită (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) 

21.05 Concursul „Stai
Acasă!"
21.15 Lanțurile iubirii (s,

ep. 33)
22.10 Milady (s)
23.00 Mergi sau mori (f.a.

SUA/Anglia 1977)

Luni 9 august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
10.00 Știri
11.05 Forța destinului (r)
12.00 Rendez-vous la

Tele7 (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 Dinastia (s)
19.05 Secția de poliție

(s, ep. 26)
22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală (r)

Marți IO august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r) 
14.00 Medici la datorie (s, ep. 49) 
15.00 Știri
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

Miercuri 11 august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
10.00 Știri
11.00 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.30 24 din 24 (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Secția de poliție (s)
22.30 Aventuri în aer liber
23.00 Lou Grant (s)

Joi 12 august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
10.00 Știri
11.10 Lou Grant (r)
13.00 Drumuri printre amintiri (r)

13.00 Documentar
14.00 Medici la datorie

(s)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s) 

21.55 Pariul Trio
22.00 Linia întâi
23.00 Derrick (s)

Vineri 13 august
7.00 Știri
9.00 Dinastia (r)
10.00 Știri
11.10 Celebritate (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 îți mai aduci aminte, Doamnă (s)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
22.00 Lumea în „Clipa 2000"

Luni 9 august
10.00 Dentistul (horror SUA 1997)
11.30 Rațiune și simțire (dramă SUA 1995)
13.45 Războiul fiarelor (d.a)
14.15 Michael Collins (biografic SUA 1996)
16.30 Foamea (3): „Surpriza"
17,00 Echipa de hochei 3 (f.a. SUA 1996)
20.30 Devon și Trent (dramă SUA 1997)
22.15 Olimpiada sub teroare (acțiune SUA 

1996)

Marți IO august
10.00 Oțel albastru 

(dramă SUA 1990)
11.45 Campionul

(co. romantice SUA 
1996)
14.00 Misiunea

(thriller SUA 1997)
16.00 întruparea

diavolului (thriller SUA 
1998)
17.30 Comedia răzbunării (co. SUA 1998)
19.00 Zâna Măseluță (co. SUA 1997)
20.30 Voință de fier (dramă SUA 1994)
22.15 Star Trek: Generații (sf. SUA 1994)
00.15 Zborul spre casă (dramă SUA 1996)

Miercuri 11 august
10.00 Johnny Belinda (dramă SUA 

1948)
11.45 Hamlet (dramă SUA 1996)
13.45 Aventuri pe mare (co. SUA 1994)
15.15 Alo, aici Denise! (co. SUA 1995)
16.30 Legendele toamnei (dramă SUA 

1994)
18.45 Iubitul meu se însoară (co. 

romantică SUA 1997)
20.30 Stargate (f. SF. SUA 1994)
22.30 Un tată în plus (co. SUA 1997)

Joi 12 august
10.00 Crime la indigo (acțiune SUA ’95) 
12.00 Războiul fiarelor (s)
12.30 Hamburger Hill (dramă SUA 1987)
14.30 Uimitoarele aventuri ale unui urs 

panda (dramă SUA 1995)
16.00 Inseparabilii

(thriller SUA 1988)
18.00 O vară 

neobișnuită (co. SUA 
1994)
20.00 Foamea (s):
„Rochia”
20.30 Muntele 

văduvelor (dramă 
SUA 1994)
22.15 Fiul cel bun (dramă SUA 1993)
23.45 Martorul incomod (acțiune SUA 

1996)

Vineri 13 august
10.00 Devon și Trent (dramă SUA 1997)

11.45 Matilda (co. SUA 1996)
13.30 Caracter (dramă SUA 1997)
15.45 Specialitatea casei: Roșii verzi prăjite 

(co. romantică SUA 1992)
18.00 Stargate (s)
18.45 Sânge fierbinte (dramă Spania

1997)
20.30 Coliziunea (thriller SUA '97)
22.00 în timp ce tu dormeai (co. romantică 

SUA 1995)
23.45 Jurnalul Pantofului Roșu (s, er.)
0.15 Un polițist cu explozie întârziată 

(comedie SUA 1994)
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scurg și se pun într-un sos de 
salată, făcut din oțet, sare, ulei, 
usturoi sau ceapă, tăiate fin, 
lăsându-se să se îmbibe o 
oră-două. Se 
nitură-salată 
parate. (D.B.)

servesc ca 
lângă alte

gar- 
pre-

(rețete de la cititoare)

• Pastă (aperi-
Se spală, se curăță

de coajă și se înlătură se
mințele, apoi se dau pe râză
toare dovleceii. Se sărează și 
se lasă să se înmoaie 2-3 ore, 
după care se 
scurg bine (prin 
presare în pumn) 
și se pun în 
cratiță cu mult ulei, 
ca să nu se prin
dă. Se călesc mes-
tecându-se, până de
vin o pastă omogenă, 
după care se pun într-un 
ciur ca să se scurgă uleiul în 
exces. Apoi se freacă cu cea
pă tocată fin (sau trecută prin 
dispozitivul special), se adau
gă eventual puțină zeamă de 
lămâie sau otet, după gust. 
(C.C.)

■ Salată. Dovleceii 
cruzi se taie rondele (de

0,5 cm grosime) și se pun 
în ulei încins doar cât e nevoie 
ca să se înmoaie și să se 
rumenească puțin. Se scot, se

cu 
dovlecei. Dovleceii

(sau doar miezul rămas 
de la alte preparate cu 

dovlecei) se taie cu- 
bulețe mărunte. 
Morcovii curățați 
și tăiați rondele 
se pgn la călit cu 
ulei. După 10 mi
nute se adaugă 

ceapa tăiată felii (sau solzi- 
șori), iar când s-au înmuiat 
puțin se pun cubulețele de 
dovlecel. Se lasă să se 
înăbușe, adăugând dacă e ne
voie câte puțină apă. Când 
ghiveciul e aproape gata se 
pun roșiile (eventual curățate 
de coajă și verdeață tocată) și 
se mai lasă vreo 10 minute pe 
foc. (S.P.)

Ghiveci

Că româncele nu prea fac politică e un 
lucru bine cunoscut. Cauzele neimplicării 
lor în viața politică sunt multe și diverse: 
trăim într-o lume a bărbaților care nu-s 
deloc dispuși să renunțe la prerogativele 
puterii; femeile sunt primele afectate de 
sărăcia care se tot adâncește și atunci au 
alte priorități, sunt mai preocupate de 
soarta familiilor lor decât de discursuri 
politice. Și nu în cele din urmă, fiind mai 
sensibile, detestă atmosfera din politică în 
care domnesc bălăcăreala, loviturile sub 
centură, migrațiunile continue ale "româ
nilor imparțiali”.

Totuși există femei gata să treacă peste 
aceste inconveniente și să-și înfrânte con- 
tracandidații bărbați. Există organizații de 
femei în toate partidele care se respectă, 
însă cele la care se referă acest material 
au un statut mai aparte. De ce? Pur și sim
plu pentru că sunt unguroaice din Har
ghita care formează o subfilială a PUNR. 
Am fost surprinsă atunci când dl Valeriu 
Tabără, președintele acestui partid, pre
zent la o acțiune culturală din județul nos
tru, a mărturisit acest lucru, l-am spus că, 
probabil, opțiunea acelor femei se dato- 

krează farmecului său personal.

Viața de familie • cea mai mare 
satisfacție

/

și răbdătoare, chiar dacă oamenii discută despre 
problemele lor, în timp ce eu trebuie să fiu atentă 
și la bani. Dacă omul te solicită, ești obligat să îl 
servești indiferent de starea ta sufletească.

- Care este cea mai mare satisfacție a dv?
- Bineînțeles viața de familie, copiii și împli

nirea lor, faptul că mă bucur de bucuria lor. în 
acest sens nu pot spune că am trăit degeaba. 
Băiatul cel mare, Cristian Ramiro, absolvent al 
Institutului “Mircea cel Bătrân” din Constanța, 
secția civilă, este căsătorit cu o fată extraordinară, 
Mirela Daniela, asistentă, și locuiesc în Hune
doara, iar cel mic. Lucian Constantin, este student 
la Facultatea de Medicină din Arad. încă de mici, 
am încercat cu o oarecare severitate să îi educ în 
spiritul corectitudinii, al sincerității și al moralității. 
Mereu le spuneam: “Buna cuviință și bunul simț 
să vă însoțească oriunde” - lucru pe care fiul meu 
cel mic mi-1 reamintește acum mereu. Rolul pri
mordial în creșterea copiilor revine întotdeauna 
mamei, indiferent de câte griji sau probleme ar avea 
aceasta. Și prin însăși constituția ei, femeia este 
mai rezistentă decât bărbatul, făcând față chiar și 
celor mai dificile situații.

Pe doamna Lucia Fădureanu, oficiant spe
cialist, am întâlnit-o, firește, la datorie, acolo 
unde de 15 ani dumneaei este "inima" Oficiului 
Poștal Dobra. Munca în cadrul Poștei Române 
(de peste 26 de ani) și familia îi sunt la fel de 
dragi. Pe. chipul interlocutoarei noastre se 
citește foarte clar împlinirea; împlinirea acelui 
vis comun tuturor femeilor: de a avea o familie 
unită și fericită și un serviciu bun, așa cum și l- 
a dorit fiecare.

- Cum reușiți să îmbinați atât de bine 
viața de familie cu cea impusă de locul în 
care vă desfășurați activitatea, dnă Pădu- 
reanu?

- Fac parte din acele femei care au reușit sa
și creeze o familie foarte bine închegată. Pe soțul 
meu l-am cunoscut în liceu și a urmat apoi că
sătoria. Este un om deosebit și chiar dacă acum 
este suferind, știe mereu să spună o vorbă bună 
atunci când trebuie, ceea ce contează enorm de 
mult. în plus, pentru a-mi ușura munca soțul 
meu se ocupă, așa cum poate, de agricultură. Cu 
toate că munca în gospodărie este deseori epui
zantă, naște o serie de greutăți și neajunsuri, în 
momentul când intru la poștă toate acestea se 
estompează. Aici trebuie să fiu mereu zâmbitoare

Cristina CfNDA

Se pot fixa întâlniri sub 
orice motiv, la orice oră și în 
orice loc. De regulă, când ci
neva vorbește de întâlnire se 
gândește la întâlnirile dintre 
iubiți, acestea programându- 
se la ore rezonabile.

Dar pot fi și întâlniri de 
afaceri, întâlniri cu un coleg, 
cu un cunoscut sau necunos- I 
cut. în acest din urmă caz, 
este bine să fixăm un loc nu - 
foarte circulat și să oferim 
reciproc detalii pentru recu
noaștere. La o adică se poate 
recurge la vechi trucuri: să 
țină în mână o revistă, o sa
coșă sau alt obiect.

Pentru fixarea întâlnirii 
dintre doi îndrăgostiți inițiativa 
poate veni din ambele părți. 
Cel care primește o propu
nere de întâlnire, de orice fel, 
nu este obligat să dea un răs-

Ia Miifâ mi 8ot*fae£of*/
Mâine, 6 august, serbăm 

schimbarea la față sau Ziua 
Soarelui. în această zi, lisus 
Hristos, pe Muntele Taborului, în 
prezența lui Petru, lacov și loan 
"s-a schimbat la față înaintea lor, 
și a strălucit fața Lui ca soarele, 
iar veșmintele lui s-au făcut 
albe ca lumina." (Matei, 17,1-3).

Tuturor celor cu numele 
Sorina ori Sorin le urăm toate 
cele bune și “La mulți anii”

A

politica
Fără să mă număr printre simpati- 

zanții dlui Tabără, trebuie să recunosc că 
este nu numai un bărbat prezentabil, ci 
și un interlocutor agreabil. Dar, cel puțin 
așa crede domnul parlamentar, altele 
au fost motivele aderării unor femei de 
etnie maghiară exact la partidul rival 
UDMR. Pe vremea când era ministru al 
agriculturii și în țară nu mai exista grâu 
pentru pâine a făcut demersurile nece
sare luării acestuia de la rezerva de stat, 
iar primele cantități le-a dirijat spre 
Covasna și Harghita, pentru a demonstra 
că partidul pe care-l conduce n-are ni
mic cu maghiarii, nu este extremist. De 
asemenea, s-a străduit pentru ca impo
zitul pe cultura cartofului, extinsă în 
această zonă, să fie redus (fusese sta
bilit ca pentru legume). Aceste măsuri le- 
au convins pe femeile respective că po
litica dlui Tabără urmărește bunăstarea 
tuturor și au trecut în ... tabăra sa. lată 
încă o dovadă a modului pragmatic al 
femeilor de a vedea implicarea politică, 
căci românce sau de alte naționalități, 
toate trebuie să facă față acelorași pro
bleme cotidiene.

Viorica ROMAN

După opinia unui cer
cetător rus previziunile cele
brului Nostradamus de fapt 
nu i-ar fi aparținut lui, ci unui 
vizionar care a trăit cu patru 
secole înaintea sa. Acest vi
zionar, Jean de Jerusalem, 
ar fi fost unul dintre cei 8 înte
meietori ai Ordinului Tem
plierilor, scrie revista "Para
normal". O copie a manu
scriselor sale, păstrate în cel

nou
matriarhat?

puns afirmativ; dar refuzul este 
bine să fie însoțit de o expli
cație amabilă și credibilă.

Regula de bază la o întâl
nire este punctualitatea, des-

Buna cuviință 
oricunde și oricând

pre care se spune că este vir
tutea regilor. A ajunge cu în
târziere la o întâlnire este 
semn de proastă creștere; 
dacă aceasta se datorează 
unei cauze obiective, cel care 
întârzie trebuie să prezinte 
explicații. A ajunge cu întâr
ziere într-o vizită înseamnă a 
provoca perturbări în progra
mul gazdei. De asemenea, a

ajunge după începerea unui 
spectacol înseamnă a de
ranja pe ceilalți spectatori, 
așa că este bine să fie aș
teptată pauza.

Lucrul cel mai neplăcut 
este când cineva așteaptă în 
stradă, și cu atât mai grav 
dacă timpul este nefavorabil. 
Unii tineri încearcă să pună 
la încercare "dragostea" ce
luilalt lăsându-se așteptați. 
Nimic mai greșit. Pentru a 
obține dovezi de dragoste, 
sunt alte posibilități mai puțin 
penibile. Pentru evitarea în
târzierilor este recomandabil 
să venim mai din vreme în 
apropierea locului întâlnirii, 
în caz că întâlnirea nu mai 
poate avea loc este bine să 
contramandăm din timp și să 
explicăm cauza acelei 
schimbări.

mai mare secret, ar fi fost 
descoperită totuși de Nos
tradamus.

Manuscrisul, tradus de 
Galvieski sub titlul "Cartea 
profețiilor", conține multe 
prorociri care se adeveresc. 
Vizionarul prevăzuse că 
acest sfârșit de mileniu va fi 
bântuit de imoralitate, co
rupție, războaie etnice și re
ligioase, genocid, foamete 
și molime. Chiar răspândi
rea SIDA este redată cu o 
uimitoare exactitate, vorbeș
te despre traficul de organe, 
despre droguri și prostitu
area copiilor.

Chiar dacă vizionarul 
afirmă că Apocalipsa va fi în 
jurul anului 2000, tonul pre
viziunilor sale e optimist pen
tru că el consideră că pri
mele decenii ale mileniului 
trei vor marca începerea 
unei "ere a păcii, a armoniei 
și a progresului." Atunci oa
menii vor fi "cu adevărat fe
riciți, vor visa și își vor împărți 
toate visele". Și profețiile 
sale se încheie cu anunța
rea unui nou matriarhat, 
căci femeia "va deveni ade
vărata stăpână a timpurilor 
viitoare. Ceea ce va dori și 
va gândi ea, bărbatul va 
face."

Serrele mîcî -

- Cuțitele se ascut mai 
repede și mai bine dacă 
în prealabil sunt ținute o 
jumătate de oră în apă să
rată.

- Un cubuleț de zahăr, 
frecat pe o coajă de lămâ
ie și apoi înghițit, potolește 
durerea de stomac.

- Pepenii galbeni se 
scutură înainte de cumpă
rare. Dacă se aud sâm
burii, pepenii sunt copți.

- Antenele aparatelor 
de radio se freacă din 
când în când cu o lumâna
re de ceară. Astfel, rămân 
curate și culisează ușor.

- Leucoplastul se în
depărtează cu ușurință 
dacă e uns cu ulei.

- Geamurile rămân 
mai multă vreme curate 
dacă se spală cu apă 
sărată.

- Fotografiile pe care 
au rămas amprentele de
getelor, se curăță cu miez 
de pâine.

- Petele de rugină se 
scot cu suc de lămâie, fier
binte.

Tratamente cu

Rostopasca sau crucea 
voinicului este o plantă me
dicinală cu acțiune largă: 
stimulează activitatea bilei 
și ficatului, refacerea celu
lei hepatice, secreția pan
creasului; distruge bacterii 
și ciuperci, este citostatică 
(de aceea e recomandată 
în cancerul de piele) și anti- 
tumorală; este recoman
dată în insuficiență cardi
acă, angină pectorală.

Planta (partea aeri
ană) poate fi culeasă pe 
toată perioada înfloririi 
(din mai până în noiem
brie); se usucă la umbră, 
în locuri bine aerisite și 
se întoarce zilnic. Sucul 
său este iritant, deci aten
ție la recoltare (poate 
produce usturimi la ochi 
mai ales). Se poate folosi 
ca pulbere, ca tinctură, in
fuzie sau sucul ei proas
păt (aplicat repetat pe 
negi, de exemplu, imediat 
după ruperea plantei).

PULBEREA se obține 
din planta uscată dată 
prin râșnița de cafea și se 
ia câte un vârf de cuțit, 
de 3 ori pe zi, adulții și

mult mai puțin (după 
vârstă), până la un sfert 
din această cantitate, co
piii. Se pune sub limbă 
10-15 minute, apoi se în
ghite cu apă. TINCTURĂ 
se face din pulbere (20 
de linguri), cu 1 I de alco
ol de 96 de grade și 1/4 I 
apă lăsată la macerat 10 
zile, agitându-se zilnic, 
după care se strecoară și 
se pune în sticluțe închi
se. INFUZIA se prepară 
din o lingură de pulbere 
lăsată la macerat 8-12 
ore cu o cană de apă căl
duță, apoi strecurată; 
planta se pune din nou la 
infuzat 15-30 de minute 
cu o cană de apă fierbin
te; se strecoară, se ames
tecă cu prima soluție și se 
consumă în 24.de ore (e 
ținută la rece).

CATAPLASMA se face 
cu plantă proaspătă dată 
prin mixer (1-2 pumni), pusă 
în tifon simplu și aplicată o 
oră pe locul afectat sau din 
pastă făcută din pulbere cu 
apă (adăugată treptat), 
pusă tot în tifon, dar care 
trebuie ținută 2 ore.

24.de
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• Italian, nu tânăr, caut în 
vederea căsătoriei femeie 
foarte plăcută, model TIP, 
ambițioasă, inteligentă, even
tual copii. Fotografie 
obligatorie. Căsuța poștală 
632, Hunedoara.

VANZÂR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
Geoagiu Băi (1700 mp) și 
bicicletă Pegas nouă, bărbă
tească, prețuri negociabile. 
Tel. 216590, după ora 20.

• Vând teren intravilan, 
Zambilei, 1650 mp. Efectuez 
transport marfă, 10 tone, tarif 
rezonabil. Tel. 224754, 092/ 
341439 (8438)

• Vând casă, curte, grădină, 
anexe, 2 garaje, la 2 km de 
Deva, terenuri de cabane sat 
Archia, tel. 262120 (8437)

• Vând apartament 4 ca
mere, zona Progresului. Tel. 
216483, 092 712716. (6752)

• Vând casă, brutărie. Tel. 
094 561822. (6762)

• Vând spațiu comercial, 
zona gării, Simeria. Informații 
latei. 213162 sau 094/290513 
(6765)

• Vând casă, două camere, 
anexe, Deva, Al. Militarilor, nr. 
4. (6774)

• Vând casă cu magazin, 
curte, depozit, garaj. Deva, 
Nuferilor, 9, 222447, 223783 
(8434)

• Vând apartament 3 ca
mere, decomandate, Deva, 
bdul Decebal, bl. 15 (spate 
Ulpia). Tel. 624031, 219394, 
262347 (6778)

• Vând apartament 4 ca
mere, Orăștie, Pricazului, 78/ 
39, garaj plus beci, tel. 054/ 
240606. (8227)

• Vând casă, curte și gră
dină Țebea sau schimb, cu 
apartament în Deva. Tel. 
218686. (8440)

• Vând casă, zonă centrală, 
Deva, str. Crișan, nr. 8, după 
ora 17, tel. 094/828897 (6779)

• Vând casă, teren agricol, 
la Călan Băi. Informații tel. 
777058 (3117)

• Vând doua tractoare U 
650 și U 550 (Germania), 
Coșești, 34, tel. 092/749348 
(6777)

• Vând tractor L 445. Infor
mații la Sebeș Alba, tel. 058/ 
731542 (8425)

• Vând Nissan Sunny 
Combi, Diesel, persoană fi
zică, 3200 DM, negociabil. Tel. 
711063 (8166)

• Vând autoturism BMW 
525, înmatriculat, persoană 
fizică, stare de funcționare, 
preț 1800 DM, negociabil. Tel. 
723645 (8165)

• Vând tractor U.445 L, preț 
negociabil, 26.700.000. Cum
păr anvelope de U 650, 1400 
x 38. Tel. 624394 (8439).

•Vând Dacia Nova, decem
brie 1996, stare excelentă, tel. 
094/620153 (8229)

• Vând VW Passat ILT, Mer
cedes, caroserie completă, ILT 
28 marfă. Tel. 261437. (6785)

• Vând ladă frigorifică 5 
sertare, stare foarte bună. 
Deva, A.VIaicu, nr. 53. (6755)

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

• Vindem convenabil 
chioșc metalic, vizibil lângă 
Cantina “Siderurgica” Hu
nedoara. Informații tel. 
211275, 212157.

• Vând țuică de prune, 34 
grade, 25 000 lei/litru. Tel. 092/ 
403869 (8164)

• Vând cameră frigorifică, 9
mc, 6000 DM și două case de 
marcat. Deva, tel. 092/260066 
(6769)_____________________

• Cumpăr celulare defecte, 
decodez și repar rapid și ieftin. 
Tel. 094/859958 (6771)

• Vând mașină de cusut 
Singer, mare, stare foarte 
bună. Tel. 622431.(7215)

• Termoprofil SRL Orăștie 
comercializează tavan sus
pendat Donn, cărămizi sticlă, 
vată minerală Tel, ferestre și 
uși din PVC, sisteme Rigips, 
tavane pereți compartimen
tare, tencuieli uscate. Tel. 092/ 
740048, 054/648715 (8223)

• Vând ușă de stejar, nouă, 
pentru apartament. Tel. 094/ 
898284 , Căstău, 53. (8228)

• Vând cuptor pâine, plus 
două malaxoare, diferite utilaje 
panificație, prețuri accesibile. 
Tel. 094/597784 (8226)

• Vând cort polonez de 4 
persoane, format din 2 ca
mere și hol foarte bine izolat, 
preț 2.600.000 lei, negociabil.
Tel. 723645 (8165)

• Vând sâmburi nucă, cali
tatea I, pentru patiserii și 
cofetării, comenzi serioase. 
Tel. 625767 (8441)

• Vând apartament 2 camere, 
bicicletă Pegas nouă, covor 
persan nou, corpuri de mobilă 
lemn masiv, dormeză, aragaz, 
frigider, chiuvetă de inox pentru 
bucătărie. Tel. 215587 (6782)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (155.000), video, 
satelit. 092/368868(1315)

• Vând vin de casă, 50 litri, preț 
convenabil. Informații Hunedoa
ra, str. Romanilor, nr. 34. (8167)

I ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere spațiu 
200 mp, central, pentru de
pozit sau producție, preț avan
tajos. Tel. 223468 (8432)

• închiriez urgent aparta
ment 2 Camere, mobilat, zona 
Lido. Tel. 225002. (6766)

• Solicit gazdă pentru un elev, 
clasa a IX-a, zona Colegiului 
Decebal. Tel. 650902 (6775)

OFERTE DE
SERVICII

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
construcții civile. Oferă locuri de 
muncă în străinătate. Tel. 094/ 
316346,094/360321 (OP)

SC HABEll COMERCIAL SRL
angajează

ȘEF DE DEPOZIT
Cerințe:
-studii superioare (de preferință economice);
- experiență minimum 2 ani în gestiune;
- vârsta maximum 32 ani;
- domiciliul în municipiul Deva;
- disponibilitate de lucru pentru program flexibil;
- bărbat.
Curriculum vitae se va depune la sediul Depozit Deva, 

str. Depozitelor, nr. 11 sau la tel./ fax. 230404 până în 
data de 12.08.1999.

GESTIONAR
Cerințe:
- experiență minimum 2 ani în gestiune;
- vârsta maximum 30 de ani;
- bărbat;
- domiciliul în municipiul Deva;
- disponibilitate pentru program flexibil.
CV se vor depune la sediul Depozit Deva, str. Depo

zitelor, nr. II sau la tel./ fax 230404 până în data de 
12.08.1999.

se nooPH sa hihiedoarh
CONVOCARE

Consiliul de Administrație al SC Meropa SA cu se
diul în Hunedoara, B-dul Traian, nr. 9, convoacă ADU
NAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 
pe data de 21.08.1999, ora 11,00, la sala Siderurgistul 
din localitate pentru toți acționarii înregistrați în registrul 
Acționarilor cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Adoptarea programului de restructurare a SC 
Meropa SA în vederea aplicării Ordonanței de 
urgență nr. 98/1999.

La intrarea în sală, acționarii vor prezenta bule
tinul de identitate și certificatul de acționar.

în cazul neîndeplinirii condițiilor de prezență a 
acționarilor de cel puțin trei pătrimi din capitalul 
social, Adunarea Generală Extraordinară a Acțio
narilor se convoacă pentru data de 22.08.1999,1a 
ora și sala mai sus menționate.

• Angajăm colaboratori
pentru un domeniu de acti
vitate dinamic și diversificat, 
care vă oferă posibilități de 
promovare. Salariu 300 dolari/ 
lună. Tel. 621446,094/280444 
(8469)_____________________

• Cooperativa de con
sum Pui angajează lucră
tori gestionari. Condiții: 
vârsta 21-30 ani, domiciliul 
stabil Pui sau Baru, studii 
specialitate sau liceale, 

Societate comerciala cumpără (preia) bilete 
RENEL cu termen de plată 90-120 zile plătibile 
în bilete la ordin avalizate de bancă.

Relații la telefon: 036/ 464717 sau 036/ 
464047.

realizarea unui volum de 
vânzări de 18 milioane. 
Informații tel. 152 sau 094/ 
585018 (6776)

• Firmă italiană angajează 
gestionar, 4 ore, numai cu 
garanție imobiliară, C.V. la 
fax: 069/232042 (OP)

PIERDERI

Vând total sau parțial
CONSTRUCȚIE NOUĂ

- Abator, carmangerie - linie complet utilată;
- Linie utilată pentru conserve carne-pateuri;
- Linie utilată salamuri crude - uscate tip Sibiu cu 

sistem de climatizare;
- Anexe, atelier, birouri, teren aferent, extrase CF, 

autorizații, licențe;
- Utilaje brutărie, modelator, porționator, malaxor.

Toate utilitățile sunt în funcțiune. Relații tel. 094- 
566158.

• Pierdut carnet șomer pe 
numele Gîta C-tin Leontin. îl 
declar nul.(6784)

SC SAMANTA TRANS SRL HUNEDOARA
Tel. 718304 - 716591 

in calitate de DISTRIBUITOR 
oferă pentru angrosiști și detailiști 

CONIAC DROBETA 
la prețul de 12.565 lei/ sticlă 1/2, inclusiv TVA.

DECESE

• Soția Aurelia împreună 
cu copiii Adrian, Adriana și 
nepoții anunță cu adâncă 
durere încetarea din viață a 
celui care a fost un bun soț, 
tată și bunic

LUCA ARON

în vârstă de 67 ani. înmor
mântarea are loc azi, 5.08. 
1999, ora 13, la Cimitirul 
Bejan, de la Casa Mortuară 
Deva. Dumnezeu să-l ierte! 
(6787)

XC AGROTRAN/PORT JA 
HUNEDOARA - DEVA

prin reprezentantul său legal convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 
în data de 27 august 1999, ora 10,00, pentru 
aprobare:

1. Cererea de ofertă definitivată de FPS - 
Direcția Teritorială Hunedoara

2. Criteriile de selecție a administratorilor și 
ponderea acestora.

3. Grila de evaluare a ofertelor.
4. Data și locul desfășurării concursului de 

selecție.
5. Desemnarea reprezentanților ce vor nego

cia și semna noul contract de administrare.
6. Diverse.

V V

9 august
R.A.S.A. + Fumafor i 
DJ Sleek 
Pacha Man 
Ganja & Marijoana 
La Familia j
B.U.G. MAFIA?

I

10 august
AMA LA
Laura Stoica Band 
Sarmalele Reci 
Compact
Cargo

Sponsori:
Universitatea de Vest "Vasile Goldis" ASIROM 
CCW Romania Hotel Parc Mc. Donald's 
Restaurant International Petrom Arad EMOL 
Adevărul Arad t Romlux West Bank
Radio Telecom Bit Johanna - Mobilier la comandă 
Millennium Finexim Feroneria BCR 
Mondo Style CCIAArad Amely Mibo Impex 
Mera & Corners Agrirom

11 august 
DJ Pico - Arad 
DJ Cool - Arad 
DJ Max - Timisoara 
DJ Rancha - Craiova 
DJ Horace Dan D - Cluj 
DJ Pytone - Cluj 
DJ Vasile - București 
DJ SKY - Arad 
DJ Mannzotti - Germania 
DJ Ralph - Germania 
DJ Tommy Serano 

- Love Parade '99 
CYBERNETICA - Elveția 
FUN FACTORY - Germania

Cumpărați din timp ABONAMENTE
Producător general: WEST MEDIA NETWORK_______Producător artistic: SIESTA

pe șth^.
F Meriți un Osf ]

I Kaiser



Cuvântul liber 5 AUGUST 1999

SPITALUL CE SIMERIA
Organizează în termen de minimum 

15 zile de la data apariției în ziar 
CONCURS pentru ocuparea postului 
de:

șofer autosanitară II
Condiții de participare: - 5 ani 

vechime ca șofer
- permis de conducere profesionist 

cat. B și C
Informații privind participarea la 

concurs și tematica la sediul unității 
din Simeria, str. Avram lancu, nr. 26 sau 
la telefon 260681.

Consiliul de administrație al 
SC Favior - Vidra SA Orăștie

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR în data de 20.08.1999, ora 
15, la sediul societății din Orăștie, str. Gh. 
Lazăr, nr. 2, județul Hunedoara, cu următoarea 
ORDINE DE ZI:

/. Apt Zarea programului de restructurare 
(și a studiilor) referitoare la aplicarea Ordo
nanței de urgență a Guvernului cu nr. 98/1999;

2. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului legal Ia 

prima convocare, adunarea se reprogrameaza în 
același loc, și cu aceeași ordine de zi, în data de 
21.08.1999, ora 10.

Un american a vrut să cumpere cu 
50.000 de dolari biserica

maramureșeană ridicată la Washington

Convocator
CONSILIUL 1)E ADMINISTRAȚIE AL 

SC REVA SA SIMERIA
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 

pentru data de 17.08.1999, ora 10, la sediul din Simeria, str. Atelierelor, 
nr. 32, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Cererea de ofertă definitivată de FPS pe baza obiectivelor și criteriilor 

de performanță
2. Criteriile de selecție a administratorilor
3. Grila de evaluare a ofertelor
4. Data și locul concursului de selecție
5. Desemnarea reprezentanților ce vor negocia și semna contractul de 

administrație.
în cazul în care Adunarea.Generală nu va fi statutară se va desfășura 

o nouă adunare generală în ziua de 18.08.1999 la aceeași oră și în 
același loc.

SC Banc Post SA
Sucursala Județului Hunedoara-Deva șl 

SC Credit Bank SA 
vând la LICITAȚIE PUBLICĂ 

FERMA AGROZOOTEHNICĂ, situată 

în localitatea BATIZ (7 grajduri, 
suprafața aferentă, 4,5 ha).

Preț de pornire: 1 miliard de lei.

Licitația are loc vineri, 06.08.1999, ora 10, 
la ludecătoria Hunedoara - Biroul Executor 
judecătoresc.

Relații la telefon: 233548

let’s make

a business ROMCOM
together Agent autorizat Dialog
Importator direct din Germania de telefoane si accesorii gsm 
- cauta sa închirieze spațiu comercial central in 
suprafața de cca 40 mp

- cauta colaboratori persoane juridice (magazin) 
pentru deschiderea unui punct de vanzare Dialog 
in calitate de subagent autorizat ROMCOM

Pentru informații suplimentare va rugam sunați la 094 570 510 
094 570 500, sau trimiteti o prezentare a firmei la numărul de fax:
Tel/Fax: 056.214959; 056.214969
TIMISOARA - STR. IALOMIȚA 75

r

%

SC ARIMTO COM SRL
Vă oferă o gamă largă de

PLUȘURI Șl STOFE PENTRU TAPIȚERIE
de diverse modele și culori.

Tel. 092-557195

“Porți deschise”, pro
gramul românesc prezentat 
publicului american în cadrul 
Smithsonian Folklife Festival 
la Washington, între 23 iunie 
și 4 iulie, a stârnit interesul a 
aproape 1,1 milioane de vi
zitatori, s-a precizat într-o 
conferință de presă organi
zată de Fundația Culturală 
Română.

Unul dintre ei, impre
sionat de biserica mara
mureșeană, ridicată pe Na
tional Mall, s-a arătat inte
resat să o cumpere, ofe
rind 50.000 de dolari, fără 
să știe că aceasta fusese 
deja donată comunității ro
mânești din Chicago.

Participarea româneas
că a fost mediatizată de 
peste 150 de reprezentanți 
ai presei americane și 
mondiale, iar aproximativ 4 
milioane de americani au 
primit informații despre ro
mâni de la surse prestigi
oase precum CNN, NBC sau 
Washington Post, a ținut să 
precizeze James Rosa- 
pepe, ambasadorul Statelor 
Unite la București, prezent 
la conferința de presă.

“Succesul românesc de 
la Washington poate fi măsu
rat și în termeni comerciali, 
pentru că, din informațiile pe 
care le am, știu că ceea ce 
trebuia vândut în două săp
tămâni, în special în privința 
mâncării tradiționale, s-a 
epuizat după prima săptă
mână”, a adăugat 
Rosapepe.

»

Standurile românești 
au înregistrat vânzări în 
valoare de 70.000 de do
lari, participanții la festival 
manifestând o predilecție 
evidentă pentru produ
sele culinare românești, 
pentru cărțile, CD-urile și 
casetele care conțineau 
informații despre Româ
nia, toate acestea urmând 
să intre în circuitul co
mercial al Statelor Unite 
prin intermediul rețelelor 
Institutului Smithsonian.

Totalul fondurilor 
implicate în organizarea 
programului românesc a 
atins suma de 8,3 miliar
de de lei, a declarat 
scriitorul Augustin Buzu- 
ra, președintele Fundați
ei Culturale Române. Nu
mai reconstrucția bise
ricii maramușene, a por
ților și a troițelor aferen
te, precum și amplasarea 
lor în Piața Națională au 
costat 640 de milioane de 
lei.

“M-a impresionat în 
mod deosebit disciplina și 
uluitoarea putere de adap
tare a țăranilor români pre- 
zenți la festival. Ei s-au 
descurcat de minune în 
sălile de forță și în jacuzzi- 
urile puse la dispoziție de 
organizatori. După doar câ
teva zile știau perfect care 
sunt magazinele în care se 
vând mărfurile cu preț re
dus și dialogau dezinvolt 
cu americanii”, a povestit 
Augustin Buzura.

Și călugărițele din Româ
nia s-au bucurat de intere
sul mare al presei, un nu
măr al cotidianului Washing
ton Post dedicându-le două 
pagini, a mai spus Buzura.

Fundația Culturală Ro
mână a lucrat timp de doi ani 
pentru organizarea acestui 
festival. Unii dintre partici
panții la Festival vor fi invi
tați, cu expoziții sau concer
te individuale, la alte mani
festări din SUA și Europa.

Cu sprijinul Fundației 
Culturale Române, în peri
oada 9-15 august, în ca
drul programului “Eclipsa 
99”, desfășurat sub aus
piciile Oficiului de Promo
vare a Turismului, se vor 
repeta la București mo
mente din Smithsonian 
Folk Life Festival. Pre
luând ideile care au stat la 
baza evenimentului din 
America, manifestarea 
din “Capitala Eclipsei” îi 
va reuni la Muzeul Țăra
nului Român pe mulți 
dintre artiștii prezenți la 
Washington.

Smithsonian Folk Life 
Festival este cel mai re
numit festival de tradiții 
populare din lume, Iar anul 
acesta, alături de România, 
la manifestare au luat parte 
Africa de Sud și statul 
american New Hampshire. 
Din România au participat 
133 de artiști populari: 
olari, cioplitori în lemn, țe
sătoare, pictori de icoane, 
dansatori și cântăreți.

_____ __________ -d

SC IMCOMEX SRL și
N Electronic

anunță crearea și disponibilitatea următoarelor posturi:

Director de Direcție (patru posturi Deva)
Director comercial de zonă (două posturi: Orăștie)
(în domeniile: import electronice și electrocasnice; lighting și electrice; mobilier și amenajări interioare; transport internațional.) 
Direcțiile funcționează pe principii comerciale în condiții de largă autonomie (ca o firmă separată):

Cerințele postului:
- Bărbat; vârsta maximă: 35 ani;
- Studii superioare (de preferință economice);
- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
- Fire optimistă, dinamică; capacitate de convingere; comunicare și organizare; gândire critică și 

rațională, minuțiozitate;
- Posesor permis de conducere categoria B;
- Cunoștințe de operare PC.

Compania va oferi 
celor angajați:

- un mediu de lucru mo
dern și profesional;

- sistem de salarizare 
motivat bazat pe realizări 
personale.

Șef Birou Investiții (1 post Orăștie)
Cerințele postului:
- Bărbat: vârsta maximă: 35 ani;
- Studii superioare (de preferință economice sau construcții);
- Fire dinamică, capacitate de convingere, comunicare și organizare; minuțiozitate, simț dezvoltat al afacerilor;
- Posesor permis de conducere categoria B.

Secretară (1 post Deva)
Cerințele postului:
- Experiență în domeniu;
- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
- Operare PC

Vânzător (două posturi: Deva)
Cerințele postului:
- Bărbat: vârsta maximă: 35 ani;
- Experiență în domeniu

■ Economist - Contabil post Deva, 1 post Orăștie)
Cerințele postului:
- Studii superioare economice;
- Vârsta maximă 30 ani;
- Punctualitate, minuțiozitate, exigență;
- Operare PC

Cei interesați vor depune un CV, la magazinul BN Llectronic din Deva (lângă piața centrală) sau prin fax la numerele 054/ 
247529; 054/247496, până la 10.08/99.


