
Huila Vâii Jiului nu și-a spus 
ultimul cuvânt

Sfârșitul săptămânii trecute a fost 
destul de dificil pentru Compania Națională 
a Huilei Petroșani (CNH), având loc 
adunarea generală extraordinară a AGA a 
companiei. Ordinea de zi a avut un singur 
punct: Analiza stadiului de realizare a 
programului de reducere a pierderilor din 
exploatare cu 20 la sută pe anul în curs, 
punct ce a fost dezbătut pe parcursul a 
circa 8 ore.

în cadrul acestei adunări, Consiliul de 
Administrație al CNH a cerut managerilor 
și celor 8 exploatări miniere subordonate

acesteia (7 din Valea Jiului și una din județul 
Caraș Severin Sucursala Banat-Anina) să 
prezinte situația realizării programului de 
reducere a pierderilor din exploatare cu 
20 la sută, program ce a fost elaborat la 
începutul anului de fiecare mină în parte.

AGA a stabilit limita în care trebuie să 
se încadreze fiecare exploatare minieră 
în ceea ce privește cheltuielile la 1000 lei 
producție marfă, acestea fiind limitate la
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este in județul Hunedoara
Muzică, mașini frumoase și 

mult, mult... verde. Sunt culorile 
operatorului de telefonie mobilă 
Connex, muzica și voia bună 
invadând străzile municipiilor 
Deva și Hunedoara. Caravana 
Campionilor Connex 
traversează patru județe din 
această parte a țării, anunțând 
Turneul Campionilor Connex 
care se va desfășura în zilele 
de 2 și 3 octombrie în Piața 
Operei la Timișoara. Toți cei 

L care au întâlnit Caravana marți, 

28 septembrie la Deva, 
respectiv 29 septembrie la 
Hunedoara, s-au putut înscrie la 
turneu, au putut participa la 
diversele concursuri sportive 
organizate de Connex, având 
posibilitatea câștigării a 
numeroase premii.

La Deva punctul terminus al 
Caravanei l-a reprezentat 
magazinul Quasar unde se află 
și sediul Expert Center. Chiar pe 
trotuarul din fața magazinului au 
început concursurile, cei mai 

interesați fiind, așa după cum 
era și firesc, tinerii. A fost 
testată îndemânarea 
concurenților în manipularea 
unei mingi de baschet, 
capacitatea de a dribla cu 
mingea de fotbal între jaloane 
și de a trage șuturi la porțile 
miniaturale. A mai fost testată 
iscusința de a marca în porțile

Andrei NISTOR
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editorial Recuperatorul
“Ziua Corupției” a trecut. 

N-a fost o celebrare. Mai 
degrabă am consemnat o 
comemorare a defunctei 
anticorupții. Bilanțul celor 
care contabilizează punctele 
marcate împotriva flagelului 
este “la roșu”. Ea, corupția, e 
mai împlinită, mai puter
nică și mai... seducătoare ca 
oricând. Instituția preziden
țială, umplută cu persoana 
dlui Emil Constantinescu, 
s-a dovedit a fi o formă fără 
conținut în lupta dusă 
pentru moralizarea siste
mului. Nici un exemplu 
pozitiv, degrevat de penibilul 
mușamalizării, nu a spri
jinit discursul prezidenția], 
discurs transmis “PAL- 
SECAM”, cu ocazia 
împlinirii a doi ani de așa- 
zisă luptă împotriva 
venalității la vârf a societății 

românești. Practic, ce ne-a 
spus domnul președinte? Că 
răul e mai mic decât pare și 
că toate instituțiile statului 
i-au trântit corupției ușa în 
nas. Care va să zică, putem 
dormi liniștiți, la români 
corupția este dezinstituțio- 
nalizată. Ce dacă vedem și 
auzim la tot pasul de casele, 
vilele, Leganzele, “tunurile” 
aeropurtate și stripteusele 
reprezentanților puterii 
statului? Or fi și acestea 
produse “colaterale”, ca și 
morții în războiul din 
Iugoslavia. De corecți ce 
sunt, politicienii opoziției nu 
se leagă niciodată de vilele 
de protocol luate cu japca de 
oamenii puterii, cum, la 
rândul lor, nici partizanii, în 
plată, ai arcului guverna
mental, nu arată cu degetul 
spre acareturile ilicite ale 

opoziției. A încercat odată, 
prin '97, un politician, 
căruia îi scăpase sensul 
fundamental al politicii 
românești, să incrimineze 
situația locativă a 
membrilor PD. Nici astăzi, 
cred, dl Valerian Stan nu 
și-a revenit din șuturile pe 
care le-a primit ulterior, la 
grămadă, de la “prieteni” și 
dușmani.

Cu o naivitate nepermisă 
unui șef de stat, îmbătat de 
succesul în alegeri, 
președintele Constanti
nescu s-a autoproclamat, în 
ceasul întâi al
“schimbării”, incoruptibilul 
numărul unu al națiunii, 
promițând asanarea acestui 
flagel. Visându-se un

Adrian SĂLĂGEAN
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ACORDA DOBÂNZI atractive 

LA DEPOZITELE lN LEI
- PERSOANELOR FIZICE 

x la 30 de zile - 
50% /an

prin capitalizare - 
63,21%/an

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/an

Departe de a mă număra 
printre fanii lui Silviu Brucan, 
ba dimpotrivă, trebuie totuși 
să recunosc valabilitatea 
unor predicții ale sale. Cum 
a fost, prin '90, acea zisă a 
sa, conform căreia României 
îi vor fi necesari vreo 20 de 
ani să se reașeze, ca Țară, 
pe temelii economice, mo
rale și politice sănătoase, 
viabile și durabile. Acum, 
după 10 ani, timpul dat de 
Brucan pare a se fi lungit cu 
încă alte două decenii, ceea 
ce înseamnă că previziunile 
sale, nefiind bazate pe 
conjuncturi astral-zodiacale, 
precum ale Uraniei, au luat 
în calcul numai premise 
socio-economice și politice, 
deci dominant subiective și 
subordonate unor acțiuni și 
interese umane, dar nu 
neapărat umanitare.

Și, atunci când nu o ia 
razna prin arătură, precum 
de prea multe ori Vadim, cu 
ale sale excentricități, că tot a 
zis că este un partid de centru 
și stânga, și al său talent de a 
se certa cu toată lumea și, 
mai ales, cu prietenii - vezi 
bălăcăreala lui către Adrian 
Păunescu și Marius Tucă, la 
care ambii i-au răspuns cu 
rechemări ale senatorului în 
emisiunile lor, la Antena 1-, 
deci atunci când nu o ia razna, 
Silviu Brucan mai scapă pe 

.gură nu numai premoniții, ci 
și axiome.

Chiar recent, poreclitul 
oracol s-a scăpat și a zis-o 
pe cea dreaptă: cum să aibă 
românii încredere în 

superioritatea capitalis
mului, în privatizare și 
restructurare, când, în urma 
acestora, traiul lor este tot 
mai greu?! Unde este 
superioritatea capitalis
mului, când privatizarea (de 
fapt vânzarea) Romtelecom 
a dus la scumpirea, 
continuă și ritmică, a 
serviciilor telefonice? Sau: 
la ce a folosit, la ce e utilă 
consumatorilor restructu
rarea la CONEL, atâta 
vreme cât energia electrică 
se scumpește mereu? 
Chiar și după semnarea 
unor contracte între furnizor 
și consumatori!

Ca să nu mai amintim 
că relațiile între consumatori 
și CONEL se degradează 
major și din sistarea punitivă 
a furnizării apei calde - nu 
numai la Deva, acum și la 
Constanța și la lași, unde 
primarul Simirad a avut o 
atitudine demnă față de... 
diktatura energetică. De ce 
aceste scumpiri ale 
energiei, cu supliment de 
...jeg? Răspunsul l-a dat de 
curând, chiar în acest ziar, 
dr.ing. Victor Vaida, 
directorul Termocentralei, 
care a recunoscut sub 
semnătură: salariații de la 
Mintia “nu își iau salariile la 
timp datorită neplății 
agentului termic", recunos
când, implicit, că Termo
centrala nu-și încasează

Nicolae STANCIU

(Continuare în pag. 2)

Agroturismul și 
IMM-urile - o șansă 
pentru comuna Zam
- dialog cu dl. primar Ionel Brezovan -

Cu un buget de 670 de 
milioane de lei comuna Zam 
intră în categoria celor care 
se zbat să supraviețuiască. 
Cste o luptă extrem de 
dură și incorectă, luptă pe 
care însă ești obligat să o 
duci dacă vrei să 
supraviețuiești. Din fericire, 
comuna este condusă de 
către oameni care știu 
destul de bine ce au de 
făcut, oameni hotărâți să-și 
ducă crucea oricât de grea 
or fi ea. Unul dintre aceștia 
este chiar primarul comunei, 
dl. Ionel Brezovan, cel pe 
care l-om și intervievat.

- Die primar aș dori să-mi 
spuneți ce veți face în cazul în 
care veți rămâne fără fonduri 
financiare, știut fiind faptul că 
acestea sunt limitate?

- în nici un caz nu voi face 
așa cum i-am auzit și i-am

văzut pe alți colegi ai mei, 
adică nu voi pune lacătul pe 
primărie. Suntem aici cu un 
mandat, avem un lucru bine 
stabilit de făcut și deci nu vom 
renunța așa cu una cu două. 
Este firesc să fie dificultăți 
însă nici nu ne pierdem 
speranța în mai bine. în mod 
normal după fiecare scădere 
urmează o creștere așa încât 
nu trebuie să disperăm. Vom 
rezista și vom fi aici chiar și în 
cazul în care nu vor mai fi 
bani nici măcar pentru plata 
salariaților acestei instituții. Nu 
avem dreptul să abandonăm.

- Am înțeles că la fel de 
hotărâți sunt și consilierii.

- Este adevărat, consilierii 
au dat dovadă de multă 
înțelegere până în acest 
moment și sunt convins că o

Andrei NISTOR
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Vine, vine, 
apa caldă?

Discuțiile despre posibila furnizare a 
apei calde în municipiul Deva par să fi 
ajuns în punctul cel mai fierbinte. 
Demersurile pentru reușita acțiunii se 
fac și aici, în plan local, dar și la 
București, la mai-marii din sectoarele 
implicate. La Deva, reprezentanții 
Primăriei, Consiliului județean, Apaterm 
SA s-au adunat, pentru a câta oară, în 
jurul mesei rotunde unde și-au 
înfierbântat creierii în găsirea sumelor 
necesare furnizării apei calde cetățenilor 
municipiului. Așa a fost identificat un 
miliard de lei, conform surselor 
furnizate de conducerea Apaterm SA 
Deva, bani care au fost dirijați către FE 
Mintia. Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului județean Hunedoara, recent 
întors din Capitală unde s-a dus tocmai 
pentru această mult discutată problemă 
a apei calde, ne-a declarat că va convoca 
din nou factorii de decizie astfel încât, în 
final, să se strângă măcar jumătate din 
cele 19 miliarde de lei pe care 
Termocentrala Mintia trebuie să le 
primească de la beneficiari. Aceasta 
este se pare condiția pentru deschiderea 
robinetelor de apă caldă. La rândul său,

Sorina POPA

(Continuare în pag. 2)

100 de greviști ai foamei 
din Lupeni vor lucra 
pentru Romtelecom

în urmă cu două zile, prefectul 
județului Hunedoara, ing. Nicolae 
Stanca, însoțit de reprezentanții la 
vârf ai Romtelecom Deva și 
Petroșani, s-a întâlnit cu primarii 
orașelor Lupeni și Petrila și cu 
viceprimarul orașului Vulcan, în 
vederea depistării de noi locuri de 
muncă pentru greviștii foamei din 
Lupeni.

Astfel, 100 dintre aceștia vor 
lucra pentru Romtelecom, la săparea 
de șanțuri în vederea montării fibrei 
optice pe tronsonul Iscroni - Lupeni. 
Angajații vor fi plătiți în funcție de 
metrii liniari săpați cu sume între 
8.000 - 10.000 lei/ml săpat, norma 
fiind de 10 ml pe zi, iar perioada de 
lucru fiind zi-lumină.

La finalul întâlnirii, că a avut loc 
în sala de ședințe a Primăriei 
Petroșani, ing. Victor Apostu - 
consilier al prefectului în Valea 
Jiului, ne-a declarat: "Marți, prefectul 
de Hunedoara a fost chemat la 
primul ministru la București pentru a 
discuta ce trebuie făcut în Valea

•

Jiului, încât să se asigure locuri de 
muncă nu numai greviștilor foamei, ci 
și șomerilor care urmează să iasă 
din ajutorul social. Prefectul a 
discutat cu premierul și despre 
modalitățile de acordare a facilităților 
stipulate în Legea zonelor 
defavorizate, care blochează 
deocamdată pătrunderea inves
titorilor în Valea Jiului - prima zonă 
minieră defavorizată a țării."

întrebat de noi “De ce numai 
când le este forțată mâna de o masă 
de oameni, autoritățile se străduiesc 
să găsească soluții?", Victor Apostu 
ne-a răspuns, la rându-i, printr-o 
întrebare: “De ce disponibilizații 
numai atunci când au rămas fără 
bani au început să-și caute un loc de 
muncă? Când i-am întrebat de ce 
fac greva foamei, mi-au răspuns că 
nu mai au bani. Deoarece unii și-au 
luat mașini și alte lucruri inutile cu 
banii din disponibilizare, este 
normal ca acum să nu mai aibă 
nimic."

Mihaela FĂGAȘ
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recuperator al averilor 
jefuite din patrimoniul 
țării, președintele nu a 
înțeles că și să vrei nu poți 
face lumină, când toți vor 
întuneric. Arestați pentru a 
fi puși imediat în libertate, 
“beneficiind” de procese a 
căror durată de desfășurare 
le permite ieșirea la pensie, 
având puterea de a-și plăti 
sistematic neurmărirea 
penală, “corupții vechi și 
noi” fac legea nescrisă a 
societății românești. 
Aceasta produce deja în 
serie mardeiași, organizații 
paramilitare, recuperatori 
și “rechini” care strunesc, 
din spatele ușilor capi
tonate, cele mai fantastice 
și necurate afaceri, țesute

Caravana Campionilor 
CONNEX

(Urmare din pag. 1)

de hochei cu o minge de ping- 
pong, capacitatea de a executa 
sărituri peste garduri contra 
cronometru etc. A mai fost, de 
asemenea, și un sport al minții 
intitulat ,,Numeri și câștigi”. 
Oricum, distracția a fost pe 
cinste, zeci de tineri arătându-și 
cu această ocazie talentele 
sportive.

La Timișoara, în cadrul 
Turneului Campionilor Connex, 
vor fi diverse întreceri sportive la 
baschet, Streetball Challenge, 
tenis, ping-pong și in line skating. 
Vor mai fi și alte concursuri cu 
întrebări, vor fi o groază de premii

Vrine, vine, apa 
calda?

(Urmare din pag. 1)

directorul Termocentralei, dr. ing. Victor Vaida, a 
petrecut câteva zile la București unde a trecut în revistă 
toate instituțiile care-și pot aduce o contribuție în 
soluționarea necazului cetățenilor din Deva. Contactat 
telefonic, directorul Vaida ne-a declarat că încearcă să 
rezolve ceea ce era de datoria altora, adică să primească 
banii de la Ministerul de Finanțe pe care Primăria Deva și 
Apaterm SA trebuiau să-i recupereze. Ca urmare, după 
cum se vede, toți, de la mic la mare, se zbat pentru ca 
apa caldă să curgă, după atâta amar de vreme, și la 
robinetele devenilor. Vă vom ține la curent cu demer
surile efectuate și mai ales cu rezultatele acestora.

Joi
30 septembrie

TYRI .
9.00 TVR lași 10.00 Români 

fără frontiere (r) 11.00 TVR Cluj- 
Napoca 12.00 Lumea dansului 
(r) 13.00 TVR Timișoara 14.00 
Jurnal 14.15 Cibernet 14.30 
Destinul unei națiuni (do) 15.00 
Conviețuiri (mag.) 17.00 La 
telefon muzica populară 17.25 
Casa mea 18.05 Jumătatea ta 
(cs) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
541) 19.55 Amintiri din secolul 
XX 20.00 Jurnal. Știrea zilei. 
Meteo 20.40 Fotbal Meci din 
Cupa UEFA: Dinamo-Benfica 
Lisabona (d) 22.40 Teatru TV 
prezintă: „Milionar la minut”
23.45 Jurnalul de noapte

TVR 2
10.15 Limbi străine. Germană 

10.40 O familie ciudată (r) 11.10 
Familia Simpson (s) 12.00 Un 
cântec pentru fiecare 12.10 
Țara Secașelor 13.10 Mistere și 
minuni (do) 14.00 Emisiune în 
limba germană 15.00 Delfi și 

^prietenii săi (d.a) 16.00 Obsesia 

de obicei pe spinarea 
contribuabilului. Pentru că 
el, săracul, plătește tot. Și 
jaful de la bănci și 
ineficiența coloșilor indus
triali mulși Ia două capete 
de căpușe SRL-izate.

Președintelui Constanti- 
nescu nu i-a fost hărăzit să 
devină un recuperator 
providențial pentru neamul 
românesc. Datorită
“sedentarismului” domniei- 
sale în lupta cu tarele 
societății, istoria îi va da 
“nota” meritată punându-i, 
ca și predecesorului său, 
eticheta de “tătuc” al 
corupției. Și să nu uităm, 
realitatea o confirmă, că 
acolo unde DĂ tata, 
crește....

și, cel mai important eveniment, 
marea tombolă din 3 octombrie. 
Timișoara este al treilea oraș în 
care se desfășoară Turneul 
Campionilor Connex, după 
Brașov și Cluj.

Prin implicarea în toate 
aceste evenimente cu carac
ter sportiv, Connex dorește să 
ajute la organizarea unor 
competiții la standarde 
profesionale pentru toți iubitorii 
sportului. Sunt astfel 
popularizate nu doar sporturi 
clasice, ci și alte sporturi 
atractive care de-abia acum 
încep să-și găsească adepți în 
țara noastră.

(s, ep. 10) 16.45 Santa Barbara 
(s, ep. 986) 17.30 Impact 17.50 
Wagner (ș, ep. 2) 19.00 
Divertisment 20.00 Căutând-o pe 
Eileen (dramă Olanda ’87) 21.40 
Față în față cu autorul 23.20 
Viața între moarte și absurd

ANTENA I
8.00 Dimineața devreme 10.00 

Știri 10.15 Colivia de aur (s, ep. 
9) 11.00 Damon (s, ep. 11) 11.30 
Inspirația Carolinei (s, ep. 13) 
12.00 Tropical Heat (s, ep. 64) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 Viitorul 
începe azi (s, ep. 38) 14.00 
Esmeralda (s, ep. 120) 15.00 Luz 
Maria (s, ep. 95, 96) 17.00 Știri 
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 74, 
75) 19.00 Observator 20.00 
V.I.P. (s.a. SUA1998, ep. 5) 21.00 
Air America (s, ep. 5) 21.40 
Brigada mobilă 22.00 
Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit 

maximum 1500 lei. Unitatea 
care nu se va încadra în 
această limită va trebui să 
justifice depășirile, iar CNH 
va merge până la demiterea 
echipelor manageriale ce 
conduc minele respective.

„Un impediment în 
realizarea programului de 
reducere a pierderilor din 
exploatare cu 20 la sută îl 
constituie Contractul 
Colectiv de Muncă actual, 
care practic îngreunează 
desfășurarea activității 
manageriale la exploatările 
miniere, apreciază ing.

Agroturismul...
(Urmare din pag. 1) 

vor face în continuare. Spre 
exemplu, fără să le-o ceară sau 
să le-o impună nimeni, ei au 
votat reducerea indemnizațiilor 
pe care le primeau lunar, fiind 
conștienți că bugetul este și 
așa foarte sărac. Este o 
inițiativă lăudabilă, inițiativă care 
a ajutat executivul să facă 
economii, banii rezultați fiind 
folosiți în scopuri mult mai 
practice.

- Cum caracterizați activi
tatea economică din comună?

- Este exact la fel cu replica 
celebră a lui Nenea lancu: “este 
sublimă dar lipsește cu 
desăvârșire”. Recesiunea 
economică, tranziția aceasta și- 
a pus amprenta pe dezvoltarea 
economică a zonei. S-au închis 
întreprinderi, iar inițiativa privată 
nu a oferit o alternativă pentru 
cei disponibilizați din sistemul 
de stat. Cauzele sunt multiple și 
nu este nici locul și nici cazul să 
mai dezvoltăm subiectul. Cert 
este doar faptul că dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii 
poate ajuta enorm comuna 
noastră.

- Deși nu intră neapărat în 
atribuțiile dumneavoastră aș 
dori să-mi spuneți dacă v-ați 
impljcat personal în atragerea 
unor asemenea investiții în 
zonă.

- Da, categoric că am 
încercat să conving unii 
investitori să vină și să facă 
afaceri aici. Spre exemplu, eu 
consider că în această zonă s- 
ar putea înființa o fabrică de 
lapte, existând în jur foarte mulți 
crescători de bovine. Ar fi deci 
un beneficiu și pentru investitor 
și pentru crescătorii de animale. 
De altfel, acesta a fost și scopul 
întâlnirii cu dl. Stefan Berdat, 

^delegat pentru cooperare al

(r) 11.00 Tenis Open România 
1999 (d) 12.30 O căsnicie 
perfectă (s, ep. 8) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.05 Babylon 5 (s, ep. 
34) 13.50 Ani de liceu (s, ep. 19)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 
19) 14.45 Familia Bundy (s, ep. 
181) 15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 
101) 16.00 Tânăr și neliniștit (s, 
ep. 844) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 19) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 105)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Dorințe ucigașe (dramă SUA 
1994) 22.25 Știrile PRO TV 22.30 
Chestiunea zilei

. ACASĂ
7.00-12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.00 Preciosa
(s) 17.00 Casper (d.a) 17.30 
Dragoste și putere (s) 18.30 
Renzo și Adriana (s) 19.25 
Vremea de acasă 19.30 
Lanțurile iubirii (s) 20.20 Căsuța 
poveștilor 20.30 înger sălbatic 
(s) 21.30 Sânge din sângele 
meu (s) 22.30 Perry Mason: 
Moartea vine prin teleobiectiv 
(f.p. SUA 1992)

Valeriu Butulescu, consilier 
la CNH.

Pentru realizarea 
programului de reducere a 
pierderilor CNH Petroșani va 
lua măsuri ce vor duce până 
la sistarea activității de 
extracție a cărbunelui la 
unele mine. La minele cu 
perspectivă, care se vor 
încadra în acest program, 
sunt necesare investiții 
pentru a se asigura 
continuitatea activității de 
extracție.

Pentru noi, exploatările 
miniere Câmpu lui Neag,

Republicii și Cantonului Jura 
din Elveția. Domnia sa a 
promis că va face legătura cu 
unii investitori elvețieni 
interesați să facă o asemenea 
afacere aici. Au mai fost și 
alte proiecte, însă din păcate 
din cele mai multe s-a ales 
praful; mulți au venit, au 
discutat, au promis și au 
plecat fără să se mai întoarcă.

- Ce șanse ar avea 
agroturismul?

- Ar fi o soluție și 
agroturismul, însă din păcate 
aici lupta se duce în primul 
rând cu mentalitatea oamenilor. 
Există condiții bune pentru 
așa ceva, sunt case 
frumoase care oferă tot 
confortul, sunt și peisaje 
minunate care merită văzute, 
însă când vine vorba despre 
oameni lucrurile sunt puțin 
diferite. Vedeți, este foarte 
greu să transformi un 
agricultor în manager, fiindcă 
dezvoltarea agroturismului 
tocmai asta presupune. 
Oamenii nu știu ce trebuie să 
facă și uneori nici nu vreau să 
facă, fiind foarte conservatori.

- Ce rol ar trebui să aibă 
mass-media în acest proces?

- Categoric ar trebui să 
aibă un rol mult mai mare, să 
popularizeze acest fenomen, 
să îi facă pe oameni să 
înțeleagă că ar fi în beneficiul 
lor să facă agroturism. Din 
păcate, sunt prea puțini aceia 
care explică, sunt prea puține 
mijloacele de popularizare a 
fenomenului, astfel că el este 
aproape necunoscut exact 
acolo unde ar trebui să fie cel 
mai bine cunoscut. Oricum, eu 
rămân un optimist și cred că 
dezvoltarea IMM-urilor precum 
și agroturismul pot ajuta zone 
ca aceasta.

PRIMATV
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Nadine Show (r) 13.00 
Politica de mâine (r) 15.00 Viața 
în direct (em. socială) 16.00 
Telenovelă 17.00 Nadine Show 
18.00 Știri 19.00 Românie, 
Românie... 19.15 Karaoke 
Show 20.15 Film artistic 21.30 
Apel de urgență 22.15 Știri
22.45 Revista presei 23.00 
Politica de mâine

HB©
10.00 Suspecții (thriller SUA 

1999) 11.45 Acea pisică 
blestemată (co. SUA 1994)
13.15 Braconierul (thriller SUA 
1996) 15.00 Politicianul (thriller 
Anglia 1998) 16.45 La pândă 
(co. p. SUA 1993) 18.30 Box: 
Oscar de la Hoya - Felix 
Trinidad (r) 20.30 Hot Boyz 
(f.a.SUA 1999) 22.15 Liceenele 
din Beverly Hills (co. SUA 
1995) 0.00 Șapte ani în Tibet 
(dramă SUA 1997)

Petrila Sud și Dâlja 
reprezintă trei puncte 
nevralgice, care produc 
pierderi. Dar sunt și 
exploatări miniere unde 
există rezerve de cărbune 
și unde trebuie să continue 
activitatea.

Cărbunele din Valea 
Jiului nu și-a spus ultimul 
cuvânt. Rezerva de 
hidrocarburi se va epuiza, 
în timp ce rezerva de huilă 
a Văii Jiului va putea fi 
exploatată încă 100 de ani 
de acum înainte", a conchis 
Valeriu Butulescu.

Undee 
superioritatea 
capitalismului

(Urmare din pag. 1) 

banii pe energia furnizată 
marilor consumatori, 
deveniți mari datornici din 
cauză că produc lucruri 
nevandabile sau ieftine, 
cerc vicios caracteristic 
ineficienței sistemului eco
nomic și restructurării, 
acestui capitalism 
falimentar populației, dar 
profitabil unora.

Recenta “rectificare" a 
Bugetului a confirmat 
falimentul economiei națio
nale, absența unei strategii 
naționale, concomitent cu 
dezvoltarea haotică și 
largă a economiei 
subterane, jafului oficializat 
și nepriceperii manage
riale bine plătite, iar 
balonașele de săpun și 
mărgelele colorate, flu
turate de către cancelarul 
Schroder, în ochii liderilor 
României de azi, continuă 
să ne amețească și 
amăgească: vai, ce băieți 
buni sunteți voi, rumânii, noi 
vă apreciem sacrificiile, dar 
nu vă dăm nimic, sau, 
oricum, mai puțin decât 
bulgarilor.

în rest, toate bune, așa 
cum și matale zici, coane 
Silvică, o ducem bine, ați 
văzut pozele porno din 
ziarele de vineri, dar stăm 
la fel de prost și la producția 
de țepe...

TELE 7 ABC 
(canal 34 UHF)
7.00 Bună dimineața, 

România! 9.00 Știrile locale (r)
9.15 La izvorul dorului (r) 9.45 
Matinal Info 10.30 Dintre sute 
de ziare (r) 12.00 Reporter 
Tele7 13.00 Drumuri printre 
amintiri 15.15 Post meridian 
18.00 Știri 18.10 Lou Grant (s) 
19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea fele 7
20.45 Știrile locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Linia întâi 23.00 Derrik (s) 
00.00 Știrile locale

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

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

r Redacția nu-și asuma 

modificările ulterioare intervenite 
un programele posturilor TV. ,

Joi, 30 septembrie

3 BERBEC
(21.III - 20.IV)

Primiți bani pe care-i 
cheltuiți necugetat. Fiți mai 
atenți pentru că nu tot ce e 
scump e și bun. Pot fi și 
lucruri ieftine dar de calitate.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Deși vorbiți mult ce e mai 
important păstrați pentru dv. 
Căutați armonia, sunteți 
activi, vioi, munciți cu spor.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)

Pe doamne le preocupă 
îndatoririle de serviciu, dar 
sunt ajutate de colegi. 
Trebuie evitate orice fel de 
investiții, căci le tratați 
superficial.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Aveți o formă deosebită, 
munciți cu drag și bună 
dispoziție, sunteți atenți la 
calitatea muncii dv. 
Popularitatea vă e în 
creștere.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Deși fără motiv, sunteți 
neliniștit, agitat. Vă lipsește 
diplomația și vă certați cu 
colegii, cu superiorii, cu 
familia și prietenii. Perioadă 
favorabilă afacerilor.

3 FECIOARĂ
(23.VIII - 21.IX)

Mici conflicte și 
neînțelegeri fără importanță. 
Nu risipiți banii fără rost. 
Doamnele au multă energie, 
se apucă de curățenie 
generală.

3 BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Partenerul e șocat de 
ideile dv. Cumpărând multe 
haine vă goliți buzunarele. 
Supravegheați-vă odraslele 
căci sunt puse pe pozne.

3 SCORPION
(23.X - 21.XI)

Cântăriți argumentele 
dușmanului înainte de atac, 
să nu vă ia prin surprindere. 
O discuție echitabilă ar fi de 
dorit.

2 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Doamnele, născute în 
zilele impare, au o perioadă 
capricioasă, cu eșecuri. Nu 
forțați lucrurile. Celorlalți ziua 
le e favorabilă.

3 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

în jurul partenerului dv 
apar schimbări favorabile ce 
vă iau de pe umeri probleme 
mărunte, dar supărătoare.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Doamnele au o zi în care 
toate dorințele și planurile se 
împlinesc; sunt lucide, 
practice și pot spera în 
îmbunătățirea situației 
materiale.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Vă așteaptă surprize 
neplăcute; cu toate eforturile, 
nimic nu vă iese cum ați 
planificat. Amânați deciziile 
importante, căci sunteți 
obosiți.

k___________________ ✓
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**Nu mai avem bani să cumpărăm 
nici toner lafav”

REP.: D-le primar, parcă 
mai rău ca în anul ăsta, ca anul 
trecut și ca de când ne ftim n-a 
prea fost prin bugetele locale. 
Tolufi, referindu-ne strict la 
acest an, parcă nu mai este loc 
de mai mare sărăcie în econo
mia administrației publice lo
cale din zonele rurale. Bugetele 
sunt goale, instituțiile primăriei 
pregătindu-se să tragă obloa
nele consfințind moartea clinică 
a administrației publice proprie 
satului românesc. In acest 
peisaj sumbru este captivă fi 
comuna Sarmizegetusa ?

A.C.: Nu are cum să scape. 
Pentru acest an ne-am propus 
un buget de 780 de milioane de 
lei, care era acoperitor pentru 
toate cheltuielile pe care le 
aveam în vedere la începutul 
anului. Pe parcurs, însă, con
siliile locale au primit noi obli
gații la plată care au dezechili
brat bugetele locale. Mă refer 
aici la plata salariilor veterina
rilor, la obligativitatea întreți
nerii drumurilor comunale, la

Obișnuința și bunul simț îi obligă pe țărani să- 
și cultive pământul

De câțiva ani încoace, 
agricultura românească tra
versează o cruntă perioadă de 
tranziție. Realitatea dură a fă
cut să piară și bruma de opti
mism a țăranului în ceea ce 
privește îmbunătățirea siste
mului. Căci lucrurile par a mer
ge, pe zi ce trece, tot mai 
prost, agricultura fiind vizibil 
împinsă pe o pantă a sărăciei.

Din discuțiile purtate cu dl. 
ing. Gheorghe Vrânceanu, in
spector șef la Centrul Agricol 
Sarmizegetusa, am aflat că, 
spre deosebire de anii prece- 
denti, oamenii lucrează tot mai 
puțin pământ: “Nu se mai lu
crează ca altădată. Oamenii nu 
■au bani, iar lucrările agricole

CÂNI) GRĂDINA ÎTI AJUNGE... GRAJ1)
»

Domnul Simion Hibais din 
Sarmizegetusa este, totuși, un 
norocos. După ce regimul co
munist i-a expropriat pământul 
și i-a luat casa, moartea dic
taturii roșii din 1989 a înghețat 
la jumătate “ctitoriile" imobiliare 
planificate a se lăfăi pe terenul 
dumnealui. în 1990, cu Legea 
18, o parte din terenul expro
priat s-a întors în proprietatea 
legitimă a dlui Hibais, putându- 
se salva o mică căsuță scă
pată de buldozerele regimului 
comunist și un petic de 
grădină.

Din păcate, dl Hibais a pri
mit înapoi "mai mult" decât ar fi 
dorit. Pe sub grădina sa de 
lângă casă șerpuiește, urât 
mirositoare, o rețea de cana
lizare bolnavă ce deservește 
blocul de locuințe din vecină
tate. Periodic, în ritmul în care 

X.

După ce în luna iunie a.c. reprezentanți din Olanda ai Asociației 
"înfrățiți împreună Sarmizegetusa - Olanda" au fost în comună 
pentru stabilirea diagnosticului la un număr de 450 de persoane 
cu probleme de vedere, zilele 
trecute au revenit în localitate, 
aducând tot atâția ochelari, 
gratis. Ochelarii au costat între 
300 - 500 de guldeni bucata,
gestul umanitar fiind sponsorizat 
de către opticienii Smit Jorgan și Smit Frankje, șefii unei clinici de 
optică din Drachten (Olanda).

“A fost un gest formidabil, olandezii au plecat pe sate cu 
mașina lor să distribuie ochelarii celor care n-au venit la dispensar 
- afirma dr. Mariana Morariu. Dacă atunci sătenii s-au bucurat și 
au venit în număr mare la consultații, acum au preferat să-și

adune cartofii decât să vină după ochelari. Unii, din păcate, după 
ce i-au încercat (cei cărora le erau necesari pentru distanță), au 
pus ochelarii în buzunar în momentul în care au ieșit pe ușă.

Pentru cei care au adus 
ochelarii, investind bani, efort și 
mai presus de acestea o mare 
disponibilitate sufletească, ati
tudinea sătenilor a fost nu doar 
surprinzătoare ci de-a dreptul 

șocantă, uimitoare. Se cuvenea să fie lăsată mentalitatea deoparte, 
să fie măcar respectați cei care au sperat că vor aduce bucurie 
în suflete".

Am mai aflat că în luna octombrie va veni în Sarmizegetusa 
șeful organizației olandeze, dl Yan Van't Veer, pentru a prelua alte 
comenzi de la parohie, școală, grădiniță și dispensar.

bursele elevilor f i la plata agen
tului fiscal ce se preocupă de co
lectarea taxelor fi impozitelor. Cu 
aceste cheltuieli suplimentare, 
vistieria primăriei s-a golit într- 
un mod accelerat, ajungând

Dialog cu dl Adam Corui, 
primarul comunei Sarmizegetusa

astăzi să mai avem în cont cinci 
milioane de lei necesari fi ei efec
tuării unor plâfi urgente. Practic, 
acum nu avem bani nici să cum
părăm toner la fax.

REP.: Care sunt costurile cu 
"munca vie " ale primăriei ?

A.C.: Salariile celor 16 an
gajați ai primăriei se ridică lunar, 
cu tot cu efecte salariate, la 28 de 
milioane de lei. Adăugând fi cele 
6 milioane cât ne costă consilierii, 
cheltuielile “de personal" ale 
Primăriei Sarmizegetusa se ridică 
la cca. 35 de milioane de lei.

REP.: In aceste condiții, din 
septembrie începeți “munca 
voluntară" la primărie?

sunt foarte scumpe. în același 
timp, statul nu ajută țăranul cu 
nimic, bineînțeles în afara cu
poanelor. Și pot spune că, dacă 
nu existau aceste cupoane, 
peste tot creșteau buruienile", 
afirma interlocutorul nostru.

Totalul suprafeței agricole a 
comunei Sarmizegetusa este de 
4367 ha. Excluzând fânețele și 
pășunile, suprafața arabilă culti
vată în acest an însumează 699 
ha. Preponderente sunt culturile 
de cartofi și porumb, solul fiind 
favorabil acestora. Neexistând 
asociații la nivelul comunei, oa
menii își lucrează individual bu
cățile de pământ.

Anul acesta, gospodarii Sar- 
mizegetusei au însămânțat cu 

locuitorii blocului elimină dejecțiile 
și resturile menajere, grădina 
dlui Hibais se umple de o 
umoare nocivă care distruge 
culturile și poluează cu o du
hoare pestilențială zarea. Cei 
care au încurcat ițele în epocă 
sunt azi liberi de orice răspun
dere. Pe de altă parte, sistemul 
de canalizare în cauză nu a fost 
înregistrat, după 1989, ca mijloc 
fix la primărie, comisia de îm
proprietărire dând dlui Hibais 
pământul înapoi cu toate că 
acesta era grevat de această 
construcție. Lanțul slăbiciunilor 
de minte a celor care au decis 
statutul terenului în speță a năs
cut o situație hilară: un bloc de 
locuințe, azi proprietate privată, 
își face nevoile pe un teren ce 
face obiectul unei alte proprietăți 
private. Cordonul împuțit care 
leagă cele două posesiuni este o

A.C.: Pe august am plătit 
toate drepturile salariaților pri
măriei. Din septembrie acest lu
cru nu mai e posibil. Probabil că 
vom trece la o nouă formă de 
organizare, prin care 12 din cei

16 lucrători ai primăriei vor fi 
temporar disponihilizați, iar pa
tru oameni vor rămâne pentru a 
menține în viață “funcțiile vitale ” 
ale instituției. Cu toate acestea 
dacă rectificarea nu vine mai re
pede în pragul iernii vom fi ne
voiți fi noi să închidem primăria. 
Amatori pentru muncă voluntară 
mi mai există.

REP.: Aveți în derulare lu
crări de investiții în comună?

A.C.: Lucrăm la introdu
cerea gazului metan. Pentru 
acest an, am rezervat 168 de mi
lioane de lei pentru această in
vestiție. Valoarea totală a lu
crării, la prețuri 1998, este de 3

cartofi 100 ha teren. Până în 
prezent s-au recoltat 85 ha, obți- 
nându-se o producție medie de 
13-14.000 kg/ ha. "Sunt familii 
care cultivă anual și câte două 
sau mai multe hectare cu car
tofi. Dar, pentru a avea o recoltă 
frumoasă, trebuie să investeas
că mulți bani. De exemplu, pentru 
1 ha cultivat cu cartofi se chel
tuiesc 22-24 milioane lei. Or, 
această sumă este imensă pen
tru un pensionar. Chiar și fără 
bani, cu un surplus de muncă, și 
fără a obține venituri importante, 
oamenii sunt obișnuiți să-și lu
creze terenul. Sunt conștienți că 
nu prea au unde-și valorifica 
produsele, dar muncesc pentru 
că le este rușine să lase pă

rețea de canalizare care ne
cesită de urgență o reabilitare 
totală.

Cine să suporte costul 
acesteia? “Obligația de a re
para canaliza;ea revine, la bu
nul simț, celor care o folosesc, 
în speță, locatarii blocului de 
locuințe, ne spune dna Ale
xandrina Zota, inspector în 
cadrul Agenției de Protecție a 
Mediului Hunedoara. După re
parație, la înțelegere cu dl Si
mion Hibais, trebuie efectuată 
periodic o vidanjare a fosei 
septice, proprietarul terenului 
trebuind să-și dea acordul ne
cesar accesului la gurile de 
vizitare ce se găsesc pe pro
prietatea dumnealui. Locuitorii 
de la bloc sunt pasibili de 
amendă, dacă refuză în conti
nuare de a-și cumula eforturile 
pentru remedierea neajunsului 

miliarde de lei. Până acum am 
achiziționat stația de reducție fi 
am construit cca. 700 de metri 
din rețeaua de distribuție a ga
zului. In acest an s-au efectuat 
lucrări în valoare de 120 de 
milioane de lei, urmărindu-se 
în principal montarea stației de 
reducere. Mai avem de achitat 
cca. 40 de milioane de lei con
structorului, bani pe care spe
răm să-i primim la rectificarea 
de buget.

REP.: Câți bani ați cerut la 
această rectificare?

A.C.: Am solicitat 120 de 
milioane de lei, pe care dacă-i 
vom primi, îi vom cheltui cu 
plata salariilor până la finele 
anului fi achitarea la zi a da
toriilor către firma ce ne con- 
struiefte rețeaua de gaz metan 
în comună. Consider că am 
fost modefti în cererea noastră 
având în vedere faptul că 
pentru un parlamentar român 
statul cheltuiefte anual peste 1 
miliard de lei. Cât două bugete 
de comună...

mântul în paragină, să râdă lu
mea de ei", spunea dl ing. 
Vrânceanu.

Marea nemulțumire a pro
ducătorilor agricoli este le
gată, în principal, de faptul 
că, datorită creșterii prețului 
la motorină, lucrările agricole 
sunt enorm de scumpe. Și, cu 
toate că fac eforturi, inves
tesc muncă și bani pentru a 
obține o recoltă bogată, pro
bleme se ivesc la valorifica
rea produselor, căci bazele 
de recepție nu dispun de fon
duri de plată. Astfel, oamenii 
sunt nevoiți să ia drumul pie
țelor din Petroșani ori Oțelul 
Roșu pentru a-și vinde marfa 
la kilogram.

creat de canalizarea blocu
lui". Amenda, ne-am interesat, 
se ridică la un milion de lei pe 
apartament de bloc. Cu acești 
bani, puși unul lângă altul, mai 
că s-ar putea începe ceva 
pentru a repara canalizarea. 
Cu bunăvoință din partea păr
ților și înțelegere, mai ales că 
mulți din locatarii de la bloc 
sunt oameni cu pregătire, pro
fesori, economiști, medici, care 
înțeleg implicațiile nocive ale 
nepăsării în aceste situații, re
medierea neajunsului poate 
deveni realitate. Cu cât mai 
repede, cu atât mai bine. Nu de 
alta, dar nepoțeii dlui Hibais ar 
dori să se poată juca în grădina 
bunicului fără frica de a 
contacta vreo boală pe care 
terenul, transformat ad-hoc în 
latrină, o colcăie printre 
mirosurile insuportabile.

Ca să se poată întreține

Oficiile poștale vor ajunge 
buticuri

La Ghișeul Poștal din Sarmizegetusa mai lucrează doi oameni. 
Unul dintre ei este dl Gabriel Micșoni, oficiant și factor poștal. Pe 
fondul imperativului de a reduce cheltuielile, Oficiul Poștal din 
Sarmizegetusa, care avea în 1992 șase lucrători, a fost "degradat" 
anul trecut la statutul de "ghișeu" poștal, deși volumul de activitate a 
rămas cam același. Există chiar o creștere a numărului de pensii 
plătite în comună. Actualmente la Sarmizegetusa se achită aproape 
800 de pensii. “Acest serviciu pe care-l facem, de plată a pensiilor, 
ne asigură 75-85 la sută din venituri, ne spune dl Micșoni. Este 
activitatea noastră de bază în comună. Știu că există mașinațiuni de 
a "sufla" Poștei acest serviciu din partea unui operator privat, dar 
eu cred că pensionarii Sarmizegetusei vor refuza să se deplaseze 
la Hațeg pentru a-și încasa drepturile bănești. Poșta a fost și este 
singura instituție care aduce pensiile acasă".

în condițiile date, când prestațiile poștale singure nu mai aduc 
suficient venit pentru acoperirea cheltuielilor, oficiile și ghișeele 
poștale, după modelul englez, vor deveni buticuri punând în 
vânzare o gamă largă de bunuri de larg consum. Procesul de 
transformare a început deja, aproape toate oficiile poștale fiind și 
furnizoare ale băuturilor răcoritoare produse de un mare 
concern internațional.

Pagină realizată de
Estera SÎNA, Cristina CÎNDA. Adrian SĂLĂGEAN

Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt
Drum de munte 

pietruit
Pentru că bugetul de aus

teritate nu a permis reabilitarea 
drumurilor din zona Sarmize
getusa, singura lucrare în 
acest domeniu a constituit-o 
pietruirea unui drum de munte. 
Pietruirea pe o distanță de 25 
kilometri a drumului ce face 
legătura între Roșia și Cracu a 
costat în jur de 4 milioane lei. 
"Acest segment de drum nece
sita reparații, deoarece ploile 
masive din acest an l-au dete
riorat, făcându-l aproape im
practicabil. Cu ajutorul sponso
rilor, Primăria a reușit să re
zolve și această problemă", 
spunea dl Virgil Zăiconi.

“Ziua lui Traian”
Devenită tradiție, serbarea 

câmpenească dedicată "Zilei 
lui Traian” s-a desfășurat la 
Sarmizegetusa în data de 19 
sept. a.c. Pe lângă numeroși 
cetățeni, fii ai satului, la slujba 
religioasă a participat un sobor 
de preoți din Arad, dl Ion Po
pescu, directorul Seminarului 
Teologic Caransebeș, alături 
de un cor de copii. Spectacolul 
folcloric a fost susținut în amfi
teatru și a reunit mai multe for
mații hunedorene.

Apă nepotabilă
Deși se spune că apa de 

munte este cea mai bună, în 
localitatea Sarmizegetusa 20 
de familii nu mai pot folosi apa 
din fântâni. Din cauza unei 
ample infiltrații de azotat, apa a 

—

devenit nepotabilă. Oamenii 
sunt astfel nevoiți să se depla
seze la vecini ori la izvoare 
pentru a-și asigura lichidul vi
tal. "Situația acestor familii este 
destul de gravă. Pentru a veni 
în sprijinul lor, Primăria ar dori 
ca atunci când bugetul va per
mite, să întocmească un pro
iect pentru introducerea apei 
curente în localitate", a afirmat 
viceprimarul comunei, dl Virgil 
Zăiconi.

Opinii
“Locatari din bloc - spu

nea dl Daniel Brăilă - dau dru
mul apelor menajere și altor 
mizerii pe terenul cultivat din 
preajmă. După numeroasele 
demersuri pe care le-am făcut, 
inclusiv la Ministerul Pădurilor 
și Mediului, nu s-a rezolvat ni
mic. Ceva s-a făcut adică: a 
fost deviată scurgerea de pe 
terenul meu pe acela al unei 
rudenii. Din 1990 este defectă 
canalizarea și nu face nimeni 
nimic. De vreme ce aparta
mentele sunt proprietate, de ce 
locatarii nu pun bani să repare 
instalația?”

Condiții optime pentru 
elevi

între numeroasele dotări 
făcute școlii generale, grație 
înfrățirii Sarmizegetusei cu o 
localitate olandeză, sunt și o 
seamă de componente (calo
rifere, țevi, boiler, chiuvete, 
hidrofoare) pentru încălzire 
centrală. Este începută lucra
rea și se așteaptă conectarea 
la gazul metan.
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Luni 4 octombrie
12.00 Surprize, Surprize (r)
14.00 Jurnal (tradus în limba mimico-gestual)
14.15 TVR Craiova
16.00 Emisiune în limba maghiară
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Sunset Beach (s, ep. 542)
19.55 Amintiri de secolul XX
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport.

Meteo
21.00 Felicity (s. SUA 1998, ep.

2)
21.45 Apelul de seară (show)
22.30 Cu ochii’n patru (anchetă)
23.20 Jurnalul de noapte

Marți 5 octombrie
9.00 TVR lași
10.00 Recurs la modă (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Jazz (r)
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 Cibernet
14.30 Repere sacre
15.00 Oameni ca noi
15.30 Conviețuiri
16.00 Emisiune în limba maghiară
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Sunset Beach (s, ep. 543)
19.55 Amintiri din secolul XX
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
21.00 Breezy (dramă SUA 1973)
23.20 Jurnalul de noapte

Miercuri 6 octombrie
9.00 TVR lași
11.00 TVR Cluj-Napoca
13.00 TVR Timisoara
14.00 Jurnal
14.15 Cibernet
14.30 Evrica!
15.00 Da capo al fine
16.00 Ecoturism
16.30 Medicina pentru toți
17.30 Impas în doi
18.05Jumătatea ta (cs)
19.00 Sunset Beach (s,e p. 544)
19.55 Amintiri din secolul XX
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
21.00 Deșertul de foc (f.a. Italia 1997, p. II)
22.40 în flagrant
23.20 Jurnalul de noapte

Joi 7 octombrie
9.00 TVR lași
11.00 TVR Cluj-Napoca
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 Cibernet
14.30 Destinul unei națiuni (do)
15.00 Conviețuiri (mag.)
17.25 Casa mea
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Sunset Beach (s, ep. 545)

19.55 Amintiri din secolul XX 
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport.

Meteo
21.00 Moștenirea (s. SUA '98, 

ep- 1)
22.00 Teatru TV prezintă: 

„Milionar de minut"
23.20 Jurnalul de noapte

Vineri 8 octombrie
9.00 TVR lași
10.00 Art-Mania (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Rock (r)
13.00 TVR Timișoara
13.30 Tribuna partidelor parlamentare
14.00 Jurnal
14.15 Cibernet
15.00 Scena (mag. cinema)
15.30 Emisiunea în limba germană
17.30 Cuvânt pentru necuvântătoare
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Sunset Beach (s, ep. 546)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
21.00 Doi băieți, o fată și o pizzerie (s.SUA 

1998, ep. 2)
21.30 Divertisment
23.20 Jurnalul de noapte

m2 i TVR 2

Luni 4 octombrie
12.00 Sensul tranziției
13.05 Un cântec pentru fiecare
13.10 Mistere și minuni (do)
14,00 Conviețuiri (mag.)
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
16.00 Obsesia (s, ep. 14)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Pelerinaje
18.00 Wagner (s)
19.00 Oameni care au fost
19.30 Mapamond
20.00 Angela merge mai departe (dramă România 

1982)
22.00 Fotbal Meci din etapa a Vl-a a Campionatului 

Angliei (d)

Marți 5 octombrie
8.00 Sailor Moon (d.a)
8.50 DJ Junior
10.15 Limbi străine. Engleză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Familia Simpson (s)
12.00 Alfa și Omega
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
16 00 Obsesia (s, ep. 15)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Wagner (s, ep. 4)
19.00 Autograf muzical
19.30 Invitație, la concert
20.40 Universul cunoașterii (do)
22.50 Preotul și cârciumărița (r)
23.40 Brian Adams (r)

Miercuri 6 octombrie
8.50 DJ Junior
10.15 Limbi străine. Franceză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Familia Simpson (s)
12.00 Ultimul tren
13.05 Tineri interpreti laureați...
13.35 Mistere și minuni (do)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
16.00 Obsesia (s, ep. 16)
16.45 Santa Barbara (s)
17.50 Wagner (s. Anglia 1982, ep. 

5)
19.00 Tinere talente (X)
19.30 Dreptul la adevăr
20.00 Schiorul Willy (f.a SUA 1995)
21.35 Elementele (do)
22.25 Muzică
23.00 Farmece (r)

ANTENA 1

Luni 4 octombrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s, ep. 11)
11.00 Damon (s, ultimul ep.)
11.30 Răpirea (dramă SUA 1996)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep. 40)
14.00 Esmeralda (s, ep. 122)
15.00 Luz Maria (s, ep. 97 & 98)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 80, 81) 
19.00 Observator
20.00 Pericol, iminent (s, ep. 48)
20.50 Dublă identitate (s, ep. 5)
21.40 Prezentul simplu
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show
01.00 Underground (f.a., 1995, pl)

Marți 5 octombrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s, ep. 12)
11.00 Inspirația Caroline! (s, ep. 15,16)
12.00 Tropical Heat (s, ultimul ep.)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep. 41)
14.00 Esmeralda (s, ep. 123)

15.00 Luz Maria (s, ep. 99 & 100)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 82,

83)
19.00 Observator
20.00 Născut învingător (dramă

SUA 1984)
22.30 Observator
23.00 Marius Tucă Show
01.00 Underground (f.a., 1995, p a Il-a și a IIl-a)

PRO TV
Luni 4 octombrie

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Trăsnăile familiei Addams (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s, ep. 10)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 36)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 21)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 21)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 183)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 103) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep.

846)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 21)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep.

106)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Evadare în ultima clipă 

(dramă SUA ’97)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Joi 7 octombrie
8.50 Rumba-Tumba
10.15 Limbi străine. Germană
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Familia Simpson (s)
12.00 Un cântec pentru fiecare
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
16.00 Obsesia (s, ep. 17)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Impact
17.50 Wagner (s, ep. 6)
19.00 Divertisment
20.00 Cinematograful de artă: Kiler (co. p. Polonia

1997)
21.40 Față în față cu autorul
23.20 Viața între moarte și absurd

Vineri 8 octombrie
8.50 Rumba-Tumba
10.15 Limbi străine. Spaniolă
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Familia Simpson (s)
13.10 Mistere și minuni (do)

14.00 TVR Craiova
14.40 TVR Cluj-Napoca
15.00 Rebelul (s)
16.00 Obsesia (s, ep. 18)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor 

parlamentare
18 00 Melies Vrăjitorul (II)
19.00 Cu ochii'n 4 (r)
20.55 Metallica în concert (III)
22.35 Infidelități (s, ep. 3)

Miercuri 6 octombrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s, ep. 13)
11.00 Inspirația Carolinei (s, ep.17,18)
12.00 Baywatch Nights (s, ep. 1)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep. 42)
14.00 Esmeralda (s, ep. 124)
15.00 Luz Maria (s, ep. 101, 102)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 84, 85)
19.00 Observator
20.00 American Ninja (f.a. SUA 1998)
22.00 Observator
01.00 Underground (f.a., 1995, p a IV-a și a V-a)

Joi 7 octombrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s, ep. 14)
11.00 Inspirația Carolinei (s, ep. 19, 20)
12.00 Baywatch Nights (s, ep. 2)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep. 43)
14.00 Esmeralda (s, ep. 125)
15.00 Luz Maria (s, ep. 103, 104)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 86, 87)
19.00 Observator
20.00 VIP (s a. SUA 1998, ep. 6)
20.50 Air America (s, ep. 6)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show
01.00 Underground (f.a., 1995, ultima parte)

Vineri 8 octombrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s, ep. 21)
11.30 Din nou împreună (dramă SUA 1992)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep. 44)
14.00 Esmeralda (s, ep. 126)
15.00 Luz Maria (s, ep. 105, 106)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 88, 89)
19.00 Observator
20.00 Regăsirea (dramă SUA 1994)
22.00 Observator

Marți 5 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Narrow Escape (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s, ep. 11)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 37)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 22
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 22)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 184)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 104)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 847)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 22)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 107)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 146)
21.30 Mercenarii (s, ep. 34)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Miercuri 6 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Melrose Place (r)
11.45 Mercenarii (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s, ep. 12)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 38)
13.50 Agi de liceu (s, ep. 23)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 23)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 185)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 105)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 848)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 23)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 108)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Walker, polițist texan (s)
21.30 Police Academy 3 (co. SUA 1996)
23.15 Chestiunea zilei

Joi 7 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Police Academy 3 (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s, ep. 13)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 39)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 24)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 24)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 186)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 106)

22.30 Chestiunea zilei

16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 
849)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 24)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 

109)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Nici un copil pe punte (co. 

SUA 1990)
22.25 Știrile PRO TV

Vineri 8 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Dragoste cu haz (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s, ep. 14)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 40)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 25)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 25)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 187)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 107)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 850)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 25)
18.30 Urmărire generală
19.00 Reforma la români
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 124)
21.30 Profiler - Psihologia crimei (s)
22.30 Chestiunea zilei
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Luni 4 octombrie
7.00 Karaoke Show (r)
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
13.00 Show-ul de noapte (r)
15.00 Viața în direct (em. socială)
16.00 Telenovelă
18.00 Știri
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Dosarele Y
21.00 Film serial
22.00 Românie, Românie...
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Marți 5 octombrie
7.00 Karaoke Show (r)
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
13.00 Show-ul de noapte (r)
15.00 Viața în direct (em. socială)
16.00 Telenovelă
18.00 Știri
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
22.00 Românie, Românie... (parodie)
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Miercuri 6 octombrie
7.00 Karaoke Show (r)
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
13.00 Show-ul de noapte (r)

15.00 Viața în direct (em. 
socială)
16.00 Telenovelă
18.00 Știri
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show

20.15 Comisarul Rex (s)
21.00 Serial
22.00 Românie, Românie...
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Joi 7 octombrie
7.00 Karaoke Show (r)
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
13.00 Show-ul de noapte (r)
15.00 Viața în direct (em. socială)
16.00 Telenovelă
18.00 Știri
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Apel de urgență
22.00 Românie, Românie...
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Vineri 8 octombrie
7.00 Karaoke Show (r)
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
13.00 Show-ul de noapte (r)
15.00 Viața în direct (em. socială)
16.00 Telenovelă
18.00 Știri
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Alegeți filmul
21.30 Real TV
22.00 Românie, Românie...
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Luni 4 octombrie
7.00-12.35 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Casper (d.a)

17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20. Căsuța poveștilor
20.30 înger sălbatic (s)

21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 O noapte la operă (co. SUA 1935)

Marți 5 octombrie
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.05 Preciosa (s)
17.00 Casper (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.25 Vremea de acasă
19.30 Lanțurle iubirii (s)
20.20 Căsuța poveștilor
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Mercenarul (w. Italia/Spania 1968)

Miercuri 6 octombrie
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa îs)
17.00 Casper (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Căsuță poveștilor
21.30 SE'nge din sângele meu (s)
22.30 Bătaia inimii (dramă SUA 1980)

Joi 7 octombrie
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)

17.00 Casper (d.a)
17.30 Dragoste și putere 

(s)
18.20 Acasă la bunica
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)

20.20 Căsuța poveștilor
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Perry Mason: Inima frântă a 

miresei (f. p. SUA 1992)

Vineri 8 octombrie
7.00-12.35 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Casper (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Căsuța poveștilor
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Vin nevestele (dramă Iugoslavia 

1978)

Luni 4 octombrie
7.00 Știri
9.00 Forța destinului (r)
10.00 Știri
11.30 Rendez-vous la Tele 7 (r)
13.00 Ora unu a venit (r)
15.00 Știri
15.25 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.05 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea
20.30 Documentar
22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală (r)

Marți 5 octombrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri

16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Miercuri 6 octombrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea
22.30 Aventuri în aer liber
23.10 Derrick (s)

Joi 7 octombrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
12.45 24 din 24 (r)
13.15 Drumuri printre amintiri (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.15 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea
20.30 Documentar
22.00 Linia întâi
23.00 Derrick (s)

Vineri 8 octombrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.10 Secția de poliție (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 îți mai aduci aminte, Doamnă?
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.15 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea
20.30 Documentar
22.00 Lumea în „Clipa 2000"
23.20 Tentații

Luni 4 octombrie
10.00 Crima la nr. 1600 (f.a. SUA ’97)
11.45 A cui e viața (dramă SUA 1998)
13.30 Mesagerul stelar (SF SUA 1997)
15.15 Robbersonii și poliția (co. SUA 

1994)
16.45 Evadare din Los Angeles (SF SUA 

1996)
18.30 Iubire fără vârstă (dramă SUA 

1993)
20.30 Ape ostile (dramă SUA 1997)
22.15 Totul despre sex (s)
22.45 Detectivul fantomă (f.a. SUA 1997)
0.45 Hot Boyz (dramă SUA 1999)

Marți 5 octombrie
10.00 Don King: Numai în America 

(dramă SUA 1997)
12.00 Creaturile (horror SUA 1994)
13.45 Echipa specială

(thriller SUA 1998)
15.15 Fără apărare

(dramă SUA ’96)
17.15 Teren primejdios

(thriller SUA’96)
18.45 La pândă (co. SUA

1993)
20.30 Copacul (de familie SUA 1999) 
22.00 Răscumpărarea (thriller SUA ’96)
0.00 Dentistul II (horror SUA ’98)
0.45 Jurnalul Pantofului Roșu

Miercuri 6 octombrie
10.00 Dreptul la viață (dramă SUA ’95)
11.45 Asalt strategic (thriller SUA 1998)
13.15 Uite cine vorbește acum (co. SUA 

1993)
14.45 Franklin (s)
15.15 Umbra și întunericul (thriller SUA 

1996)
17.00 Suspecții (thriller SUA 1999)
18.45 Bărbatul perfect (co. romantică 

SUA 1996)
20.30 Joc murdar (dramă SUA ’97)
22.00 Lexx (s)
22.45 între dragoste și ură (dramă SUA 
1996)
0.30 Regina frumuseții (dramă SUA 1997)

Joi 7 octombrie
10.00 Fiul președintelui (co. SUA 1996)
11.45 Dragă, am micșorat copiii! (s)
12.30 Destăinuiri (dramă SUA 1997) 
14.00 Risc maxim (f.a SUA 1996)
15.45 în vizită la tata

(dramă SUA 1997)
17.15 Arme de... 

distragere în masă (co.
SUA 1997)
19.00 Radiorockada

(co. SUA 1994)
20.30 Donnie Brasco

(dramă SUA 1997)
22.30 Scrisori de la un

ucigaș (thriller SUA 1998)
0.15 Colegi de cameră (dramă SUA 

1995)

Vineri 8 octombrie
10.00 Dragă, am micșorat copiii! (s)
10.45 Rol principal (dramă SUA 1997)
12.30 Proprietăreasa (dramă SUA 19961
14.15 Julian Po (dramă SUA 1997)
15.45 OliverTwist (dramă SUA 1997)
17.15 Dorințe ucigașe (dramă SUA 1994)
18.45 Numărătoarea inversă (thriller SUA 

1997)
20.30 Urmărirea (thriller SUA ’96)
22.30 The Chippendales
23.45 Jurnalul Pantofului Roșu (s. er.)
0.15 Ape ostile (dramă SUA 1997)
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O poveste ca multe altele

/

“Fericirea constă în 
a simți că viața ta este 
folositoare celorlalți” 
(A. Gide)

«
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E suficientă o singură întâlnire cu opera 
Evei Suto ca să-i poți apoi recunoaște lu
crările. Nu atât pentru că sunt lucrate doar 
în alb și negru cât pentru delicatețea imaginii 
care-ți bucură ochiul. "Mă atrage eleganța 
alb-negru - mărturisește artista. Și în rea
litate spun ceea ce gândesc, de aceea 
consider că franchețea alb-negrului e un fel 
de sinceritate, ca un sunet cristalin." Și 
chiar dacă albul și negrul sunt non-culori, 
“am vrut să arăt că te poți juca cu ele, să 
nuanțezi, să realizezi aceeași grandoare 
plastică ca și în pictură sau în alte ramuri ale 
artelor plastice.”

Delicatețea desenului "depinde mult de 
modulația liniei, de împărțirea suprafeței, de 
liniile mai subțiri sau mai groase" - spurre 
Eva Suto. Dar recunoaște că ea "vine din 
suflet", nu e doar rezultatul modalităților de 
exprimare. Este cu siguranță datorită iubirii 
pentru oameni, de unde și predilecția pentru 
figura mamă în creațiile sale. "îmi place să 
apară figura omului în diferite ipos
taze și înclin spre exprimarea 
lirică, ceea ce izvorăște din ro
mantismul meu".

Prima sa apariție publică datează 
din perioada când era la școala deveană de 
arte plastice, dar adevăratul debut este din 
1973 când era studentă și a expus la Sala 
Dalles București alături de artiști consacrați. în 
1975 a terminat Facultatea de Desen a Uni
versității Timișoara, specializată fiind în grafică, 
în Uniunea Artiștilor Plastici din România a intrat 
în 1980, dar este membră a Filialei Deva din 
1972. Din 1993 face parte din Societatea 
Artiștilor Plastici și Artiștilor Decoratori a Uniunii 
Mondiale a Maghiarilor. A participat la expoziții 
naționale și internaționale din foarte multe țări. 
Personale a avut șase, una în Ungaria. în 
1981 a obținut premiul I la un festival național, 
iar în 1991 aceeași distincție a primit-o la un 
concurs de design de timbre poștale în Ja
ponia. A luat parte la tabere de creație națio
nale și internaționale, în vară fiind la una în 
Ungaria, unde a obținut și un premiu. însă cea 
mai mare realizare a acestor tabere este că

reunesc artiștii, îi ajută să schimbe între ei opinii 
și să lucreze împreună, căci altfel ei sunt niște 
singuratici, retrași în atelierele lor, veritabile 
turnuri de fildeș. Are lucrări în muzee și colecții 
particulare din țară și din străinătate, a făcut 
călătorii de studii peste graniță.

La începutul carierei artistice a făcut 
xilogravură și câteva gravuri în linoleum. La 
ultima expoziție a avut doar desene în tuș, 
aceste tipuri de lucrări fiind diferite mai ales 
ca tehnică de realizare. Acum dorește să se 
reîntoarcă la gravură, însă abordând o altă 
modalitate de exprimare decât până acum. 
Posibil să facem cunoștință cu ea prin lu
crările pe care le face pentru expoziția jude
țeană din decembrie.

Deși stă foarte mult timp în atelier, discuția 
despre cariera sa artistică am avut-o la Pala
tul Copiilor- Deva, unde-și are de anul trecut 
catedra. De la terminarea facultății a predat 
la mai multe școli, iar acum conduce aici 
cercul de arte plastice, încercând să-i învețe 

pe copii de toate.
Copiii - 9 grupe a câte 

10-12 elevi, de la clasa I la a 
Xll-a - "țin foarte mult la mine",

iar părinții sunt încântați de ceea ce 
ei învață. De la noțiuni de istoria artelor "pre
zentate ca un fel de poveste" până la lucrări 
practice (desen, pictură, design, grafică, 
modelaj în lut), copiii deprind de toate într-o 
atmosferă destinsă, alta decât cea de la școa
lă. Anul trecut au apărut și primele rezultate: 
Flavius Circo a luat premiul I la un concurs la 
Bîrlad, iar Ciprian Colceriu mențiune la Alba 
lulia. Ei sunt duși la toate expozițiile, le sunt 
prezentați toți artiștii plastici din județ (inițial prin 
intermediul cataloagelor apoi nemijlocit) și 
acest lucru îi entuziasmează.

Aceasta e Eva Suto, creatoarea care-și 
împarte timpul și dragostea între atelierul 
propriu și cel în care modelează potențiale 
tinere talente. Iar reproșului că femeile dese
nate de ea sunt prea frumoase nu i se poate 
găsi decât o explicație: seamănă cu cine le 
creează.

DESTĂINUIRI

\

\

Viorica ROMAN

Imbrăcarea
bebelușului

Este important să 
vă păstrați calmul și, 

aplicând câteva din urmă
toarele sfaturi, veți deveni 
experte în scurt timp:

•* Atenție, să aveți la 
îndemână toate articolele 
de îmbrăcăminte necesare.

- Instalați-vă confor
tabil pe pat sau în fața me
sei de înfășat, cu bebelu
șul așezat pe spate în fața 
dv.

(f Agățați deasupra 
mesei o jucărie mobilă sau 
afișați diferite desene, 
care-l vor preocupa.

■* Vorbiți-i cu blân
dețe, cântați-i un cântecel 
să-i atrageți atenția.

«I Evitați să țineți co
pilul gol: dezbrăcați mai în
tâi partea de sus, apoi par
tea de jos (sau invers). 

d Dacă trebuie ținut în 
întregime gol (înainte de 
baie, spre exemplu) înveliți-l 
într-un prosop moale.

d Când cumpărați un 
set de scutece, evitați-le pe 
cele care se trec peste cap; 
alegeți îmbrăcăminte am
plă, moale și ușor de spă
lat; evitați panglicile în jurul 
gâtului și acele de 
siguranță.

> Partea practică și 
confortabilă trebuie să 
primeze asupra esteticii 
sau a modei. Ținuta de 
bază constă în: cămașă 
fină; salopetă cu botoșei; 
botoșei și vestă pentru 
timpul răcoros. Atenție, 
trebuie să aveți mai multe 
schimburi!

(După “Bebelușul de la o zi la 
un an” de Anne Bacus)

\

\

Cum se scot 
petele de cafea

Dacă s-a pătat fața de 
masă, lăsăm la muiat locul pătat 
în apă rece până a doua zi. 
Apoi, se spală cu apă și săpun, 
adăugând în apă puțin amoniac. 
Se freacă și se limpezește 
apoi cu multă apă rece.

Țesăturile de in și bumbac 
se freacă cu apă oxigenată 
(eventual în combinație cu 
apă rece).

Covorul pătat se freacă cu 
un tampon de cârpă înmuiat 
într-un amestec de apă călduță 
și glicerină (o linguriță glicerina 
la 1/21 de apă), bine agitat.

De pe marmura albă petele 
se vor scoate ștergând locul 
cu un tampon înmuiat în apă 
oxigenată, în care s-a dizolvat 
puțină sare de bucătărie.

Hainele din stofă pătate se 
vor șterge cu un tampon în
muiat în apă călduță cu puțin 
detergent. Dacă pata este ve
che, udăm locul cu apă călduță 
și presărăm sare de bucătărie. 
Se mai poate folosi o soluție 
obținută din 10 g glicerină și 1 
gălbenuș de ou crud, proaspăt, 
bine amestecate. Apoi se clă
tește cu apă rece.
  -

Orice condamnat are drep
tul să-și spună ultima dorin
ță... Deși firea mea este în
clinată spre romantic, spre 
partea frumoasă, luminoasă a 
vieții, simt întunericul ce ne 
paște.

Mi-aș fi dorit să devin edu
cator, iubesc copiii; lumea lor 
rămâne lumea adevărului, a 
purității și a greșelii nevino
vate. Aici există iertare. Aici 
există iubire. Mi-aș fi dorit să 
lucrez undeva unde e nevoie 
de "munca de suflet".

Și mi-aș fi dorit să scriu, 
pentru că lumea cuvântului e 
izbăvirea celor aflați în impas.

N-a fost să fie. Și tot n-am 
renunțat să caut prin muncă 
ieșirea; vreau să mă fac înțe
leasă, revărsând tot acest tu
mult sufletesc, în mod benefic. 
Sunt însă ani întregi de frus
trare, de neîmplinire în care 
am fost nevoită să accept lo
curi de muncă care nu numai 
că nu-mi ofereau vreo șansă 
de afirmare, dar mă și arun
cau în nesiguranță, aducându- 
mi adesea umilință.

Am făcut mereu compro
misuri pentru un salariu de mi
zerie, pierzând luni - apoi ani 
vechime, în cartea de muncă, 
doar pentru a supraviețui. Știm 
foarte bine (chiar dacă ne fe
rim s-o afirmăm) că de la re
voluție încoace, "privatizațilod’ 
li s-a permis să abuzeze de 
munca angajaților. Legea a 
rămas mereu de partea celor 
“mari și tari" sau mai corect 
spus, cei îndreptățiți să facă 
ordine au închis aproape în
totdeauna ochii în astfel de 
situații.

Vă scriu de undeva de- 
aici, de jos... cu ochii în la
crimi, vouă - celor ce mai aveți 
o frântură de suflet nepătat și 
vă stă în putere să schimbați 
câte ceva în bine.

Povestea mea este poves
tea atâtor altora...

Sunt atât de mulți cei care 
forțați de împrejurări acceptă 
orice loc de muncă, tremurând 
la gândul că îl vor pierde apoi, 
ajungând în imposibilitatea de 
a supraviețui și de a -și crește 
copiii.

Munca la negru rămâne un 
fapt real! Și are alternativele 
ei...

în cazul în care îndrăz
nești să te revolți cerându-ți 
dreptul la un contract de

de 
vi- 
cu 
se

GHIVECI. Cantități: 2 kg 
vinete, 1 kg ardei, 1 kg 
ceapă, 1 kg morcovi, 1/2 I 
ulei, bulion (dintr-un kg de 
roșii), sare, usturoi, dafin, 
piper, conservant. E ne
voie de un vas de 8-9 litri 
(oală, cratiță, care să in
tre în cuptor). Totul se cu
răță (vinetele doar 
cozi) și se spală; apoi 
netele se taie rondele 
grosimea de 0,5 cm și 
sărează; ardeiul se taie 
fidea, ceapa felii și mor
covii rondele. Se spală și 
se storc vinetele; apoi se 
așază în vas în straturi al
ternative: vinete, ardei, 
morcovi, ceapă, printre 
ele presărându-se boabe 
de piper, foi de dafin, că
ței de usturoi și câte un 
praf de sare (nu prea 
multă). Deasupra se pune 
conservantul și se toarnă 
bulionul și uleiul. Se dau 

muncă legal (în cazul în ca
re găsești acel loc de muncă), 
la un salariu rezonabil (si ce 
poate însemna "rezonabil"?) 
de 600.000 lei -, când media 
cheltuielilor depășește poate 
dublu acest venit... la un pro
gram de lucru de 10-12 ore/zi, 
în majoritatea cazurilor fără a 
se ține cont însă de orele su
plimentare niciodată - te tre
zești din nou pe drumuri, fără 
ajutor de șomaj, fără drept de 
apel! La cea mai mică aluzie, 
majoritatea patronilor îți spun 
sec; “Nu-ți convine, ești liber. 
Sunt destui cei care așteaptă 
să-ți ia locul." Ca apoi să în
țelegi că va face totul să de
monstreze și altora, care ți-ar 
oferi un loc de muncă, cât ești 
tu de "ineficient".

Mai există pentru unii și 
paravanul "probelor de lucru" 
(care pot varia, după bunul 
plac al patronului - de la 2-3 
zile la 30 de zile). Această 
perioadă este salvatoare; pa
tronilor le aduce beneficii, 
munca prestată de ‘fraieri", în 
favoarea lor, nu poate fi con
trolată de autorități, nu este 
declarată și de cele mai multe 
ori nu-i poate nimic obliga să- 
ți plătească banii pentru care 
ai muncit. Neexistănd nici 
vreun contract, nu poți apela 
nici la lege. Câtă frustrare! 
Câtă umilință și-n cele din 
urmă rușinoasa resemnare... 
Cui îi pasă?

Peste tot statisticile sal
vează aparențele. Mass me
dia, televiziunea, dosarele Ca
merei de Muncă fac cunoscut 
“interesul" pentru locurile de 
muncă. Și astfel se închide 
acest cerc vicios...

Să nu te înfiori atunci 
când auzi pe câte unul con
cluzionând: “Numai cine nu 
vrea nu muncește. Locuri de 
muncă există...?"

Uite-așa se trag sforile 
peste tot și nu-ți rămâne decât 
să te lași târât în continuare ca 
un animal de pripas de la o 
ușă la alta! Ajungi să-ți pierzi 
casa, să-ți destrami familia. 
Apoi totul devine o problemă de 
voință. Simți cum lațul din jurul 
gâtului ți se strânge încet, 
încet și ajungi să te rogi ca 
înaintea unei condamnări la 
moarte: “Doamne, dă-mi pu
tere și arată-mi o cale să-mi 
văd copilul crescând!"

Diana ZLACZKi

la cuptor, la foc potrivit, în 
jur de 2 ore, până se pă
trund bine. Ghiveciul se 
așază în borcane, se leagă 
cu celofan (se capsează) și 
se sterilizează prin fierbere 
(precum compotul) 10-15 
minute după ce a început 
să clocotească.

Conserve
pentru
iarna

VINETE MURATE. Canti
tățile se stabilesc după do
rința gospodinei, la vinete, 
usturoi, țelină și ardei iute. 
Vinetele spălate și fără cozi 
se taie în lung în sferturi sau 
în mai multe părți (depinde 
de grosimea vinetei) ori

Cea mai îndelungată 
logodnă a durat 

67 de ani. La capătul aces
tora, “după o matură chib
zuință”, octogenarii Octa
vio Guillen și Adriana 
Martinez s-au hotărât să 
intre și ei în rândul lumii,

I 
I 
I 
I
I
I
| evenimentul fericit consu- |
| mându-se în iunie 1969 la | 
| Mexico City.
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Cel mai mare număr . 
de căsnicii înche- • 
iate de un bărbat în lumea I 

totuși monogamă este de | 
27. Recordul aparține | 
unui fost predicator baptist . 
din Blythe, California I 
(SUA), pe nume Glynn I 
Scotty Walfe (născut în | 
1908). Câteva detalii: cea ■ 
mai tânără soție (“ediția ! 
1989") - 19 ani, cea mai ■ 
vârstnică - 38, copii rezul- I 
tați din multiplele căsnicii - | 
41, soacre - 25 (întrucât ■ 
două dintre soții și-au în- " 
cercat norocul de câte I 
două ori). I

La capitolul căsătoriilor | 
nelegitime, recordul ■ 
mondial absolut atinge ! 

amețitorul număr de 104 și I 
a fost stabilit de Giovanni | 
Vigliotto, alias Fred Jipp, aii- | 
as Nikolai Petruskov, născut . 
prin 1930 și purtător a încă... • 
47 de nume false. Căsăto- I
riile cu pricina au fost con- | 
tractate între 1949 și 1981 | 
într-un număr de 27 de sta- . 
te federative ale SUA, pre- * 
cum și în alte 14 țări, adu- I 
cându-i făptuitorului lor | 
(arestat la 28 martie 1983 i 
la Phoenix, Arizona) 28 de ! 
ani de închisoare pentru în- • 
șelătorie, 6 ani pentru biga- I 
mie (!) și o amendă de | 
336.000 dolari. i

Cea mai consecventă ! 
căsnicie din lume a • 

durat 86 de ani! Temulji Bhi- | 
caji Nariman și Lady Nari- | 
man s-au căsătorit în anul ■ 
1853, când abia împliniseră ! 
câte ... 5 ani și au conviețuit • 
până în august 1940, când | 
“merituosul" soț a decedat | 
la Bombay, în etate de 91 de ■ 
ani și 11 luni. (I.L.) J

---------------- A 
chiar în rondele mai groa
se și se opăresc în apă 
sărată, să dea câteva clo
cote până își schimbă cu
loarea. Se scot și se lasă 
să se scurgă cu o greutate 
pusă pe ele. în borcanele 
spălate se pune hrean, 
boabe de muștar și de pi
per, cozi sau frunze de țe
lină, usturoi tăiat și ardei 
iute tăiat fin. Se așază vine
tele scurse și se apreciază 
câtă saramură e necesară 
pentru murătură. Se pre
pară aceasta socotind 
pentru o parte de oțet do
uă de apă, la fiecare litru 
de lichid punându-se o lin
gură de sare grunjoasă. 
Saramura se lasă să dea 
câteva clocote, se ia de pe 
foc și încă fierbinte se 
toarnă în borcanul învelit 
într-un prosop ud și în
clinat ca să iasă mai ușor . 
aerul.
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând celulare noi, ieftin. 
Decodez și repar pe loc 
GSM-uri. Tel. 094/859958. 
(7461)

• Ofer spre închiriere 
spațiu pentru depozit 200 mp, 
central. Tel. 223468 (7299)

• Ofer spre închiriere 
garsonieră sau apartament 2 
camere, tel. 214986, după 
ora 16. (7509)

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Jula Daniel. îl 
declar nul. (7509)

• Pierdut carnet student, 
eliberat de AISTEDA Alba 
lulia, pe numele Almășan 
Florea Cristina. îl declar nul. 
(7117)

• Vând teren pentru con
strucție, suprafață 2534 mp, 
3 DM/mp, Deva. Informații tel. 
092/648055, 054/720558 
(7158)

• Vând casă, grădină 30 
ari, Soimuș și societate 
comercială. Informații la tel. 
668196. (7467)

• Vând casă în Ilia, Unirii, 
nr. 23. Informații str. Libertății, 
60, Ilia. (9298)’

• Vând apartament 2 ca
mere, central, decomandat, 
etaj 3, tel. 056/211156 
(7504)

• Vând apartament 4 ca
mere, decomandate, ultra
central, multiple îmbunătățiri, 
Deva, tel. 092/455361.

•Vând casă în Căstău, nr. 
266, preț 60 milioane lei, 
negociabil. (7118)

• Vând Dacia 1310, fabri
cație 1990, 5 viteze, Deva. 
Tel. 232067, 092/898004. 
(7476)

• Vând VW Golf Diesel, 
înmatriculat, stare perfectă. 
Tel. 247617, după ora 15. 
(7474)

• Vând BMW 320, an 
fabricație 1991, avariat 
stânga față. Tel. 281123 
după ora 19. (7479)

• Vând tractor U 650, stare 
foarte bună, Fintoag, 144. 
Tel. 092/487123. (7481)

• Vând ARO 243, motor 
Brașov, remorcă, piese de 
schimb, tel. 240549 (7116)

• Vând microbuz Merce
des 207 Diesel, 16 locuri, 
înmatriculat, cu CI, preț 
5800 DM. Tel. 211856 
(7300)

•Vând dubiță Ford Tranzit, 
1985, stare foarte bună, 
benzină, 3500 DM. Informații 
624394

• Vând ARO 243, motor 
Brașov, remorcă, piese 
schimb, tel. 240549. (7116)

-Vând Nokia 6110,5110, 
Siemens C 10, C 25, 
Motorola d 920, d 368, 
Bosch 608, Ericsson 768, 
noi. Decodez GSM. Tel. 
092/258121.(7372)

• S.C. Jupitex SRL Deva, 
str. Apuseni, nr. 1, vinde 
îmbrăcăminte second hand 
de bună calitate la cele mai 
avantajoase prețuri. Tel. 
235111.(7473) 

• Cumpăr nucă nouă în 
coajă, preț 6500 lei/kg. Tel. 
659162,094/583785. (7480)

• Vând societate comer
cială. Tel. 211375, după ora 
16.(7473)

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

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulap frigorific, reducere 
20 % și în rate. Sebeș, tel. 
058/733796,094/558716, 
Breaz. (8286)

• Vând ciur vibrator, 
clasor plus reductor, even
tual stație sortare, agregate 
din dezmembrări. Tel. 058/ 
810153,092/509319. (OP)

• Vând masă televizor cu 
vitrină, masă rotundă cu două 
fotolii, mobilă bucătărie, 
mașină spălat automată. Tel. 
621301(7503)

• Vând două frigidere, 
Minsk și Arctic și televizor 
color. Deva, tel. 211512. 
(7214)

Â
ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
apartament mobilat, central. 
Tel. 216399. (7460)

• Ofer de închiriat gar
sonieră, ultracentral. Tel. 
219422. (7459)

PUBLICITATE

"CTUâKTOL
LIGEK"

OFERTE DE 
SERVICII ,ț1 COMEMORĂRI

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de acti
vitate dinamic și diversificat, 
care vă oferă posibilitatea de 
promovare. Salariu, 300 
dolari/lună. Tel. 621446,092/ 
565828.(7371)

• Angajăm brutari pentru 
brutăria Șoimuș. Tel. 668285, 
după ora 18. (7482)

• Agenție selecționează
și înscrie personal calificat 
în construcții civile. Ofertă 
locuri de muncă în străi
nătate. Tel. 094/316346, 
094/360321. (MP)_______

• Tânăr, 35 ani, posesor 
Dacia Break, șofer cat. B, C, 
E, îmi ofer serviciile unei 
firme de stat sau particulare. 
Tel. 215402.

OIVERSE

• Pentru cei interesați, 
urmarea anunțului de priva
tizare al FPS Hunedoara din 
24.09.1999 precizăm că: 1. 
Imobilul din str. Lucian Blaga 
nr. 7, C.F. 999 inclus în 
capitalul social al S.C. 
Apollo S.A. Deva, R.C. J20/ 
647/1994 este revendicat în 
dosarul 596/1999, Curtea de 
Apel Alba lulia. 2. Imobilul din 
Piața Unirii nr. 8, C.F. 1145 
inclus în capitalul social al 
S.C. Decebal S.A. Deva, 
R.C. J20/100/1991 este 
revendicat în dosarul 4597/ 
1999, Judecătoria Deva. 
(7475)

• S.C. Promod Cluj a 
deschis în Deva, str. Bra- 
niștei, nr. 7 depozit en gros 
îmbrăcăminte, încălțăminte, 
jucării second hand. Orar 8 - 
18 zilnic. Tel. 215250. (7467)

• Se împlinește un an de 
când ne-a părăsit pentru 
totdeauna cel care a fost un 
bun tată

SIMEDRE MILINIOR - 
TOMA

Dumnezeu să-l odih
nească! Fiica, împreună cu 
familia. (7458)

• A trecut un an de la 
despărțirea nedreaptă prin 
trecerea în neființă a dra
gului noastru

STOICA VIOREL
Comemorarea va avea 

loc în data de 3 octombrie 
1999, la Biserica Ortodoxă 
din Ghelar. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. Fa
milia. (7472)

• Se împlinesc 6 luni de 
când ne-a părăsit pentru 
totdeauna scumpul nostru 
soț, frate, cumnat și unchi

DOBRA PETRU
Dumnezeu să-l odihneas

că în pace! (7502)

PIERDERI

• Pierdut carnet de șomaj 
pe numele Petros Dorin. Se 
declară nul. (7477)

DECESE

• Familia îndoliată mulțu
mește din tot sufletul tuturor 
celor care au fost alături de 
ea la cumplita suferință, 
pricinuită de dispariția ful
gerătoare din viață a celei 
care a fost

RĂDUT IULIAN A
MARGARETA

49 ani. (7478)

Banca Agricolă SA 
Sucursala Coordonatoare Hunedoara 

cu sediul în Deva, b-dul Iuliu Maniu, nr. 18 
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ CU 

STRIGARE pentru VÂNZAREA UNUI SPAȚIU de 
54,35 mp din incinta sediului Sucursalei tip II 
Orăștie, situat în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 4.

Licitația va avea loc în data de 21 octombrie 1999, ora 
11,00. Prețul de pornire este de 224.432.647 lei, exclusiv 
TVA.

in caz de neadjudecare, se vor organiza ședințe de 
licitație săptămânal in zilele de joi, ora 11,00.

Dosarul de prezentare a activului poate fi consultat 
zilnic la sediul Băncii Agricole SA - Sucursala Coordo
natoare Hunedoara.

Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune la 
sediul vânzătorului, până la data de 21 oct. 1999, ora 9,00, 
dovada achitării garanției de participare la licitație de 3% din 
prețul de pornire și taxa de participare la licitație de 0,2% 
din prețul de pornire. Garanția de participare la licitație și 
taxa de participare se vor depune în contul 3566001 des
chis la Banca Agricolă SA Sucursala Hunedoara.

Alte relații se pot obține de la biroul logistică - telefon 
213911, int. 319.
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e cel mai ieftin abonament GSM!
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Cu abonamentul Dialog Inedit plâtejti doar 

9* cenți pentru convorbirile în rețea, 
în timpul săptămânii, 5 pentru toate convorbirile 

din weekend!
în plus. Dialog î|i aduce 2 luni de abonament 
gratuit pentru oricare lip de abonament

?£’'!???! Romcom Deva ■ magazin FLAMINGO,
Scc.’.VrrJZtel, 0 54/2 1 3 1 8 9, 0 94/5 1 0 8 49, Deva

Ofertă valabila pana !a qloto.de 13 Noiembrie.

SC AXEL NINA SERVICE SRL
cu sediul în Deva, str. M. Kogălniceanu, 

bl. 56, scara 1, apartament 1,

montează contoare de apartament 
pentru apă caldă și rece, tip Zenner, la 

cele mai mici prețuri.
Informații la telefon 234740, zilnic, 

între orele 9 și 18.

COOPERATIVA DE CREDIT “CONCORDIA ROMÂNĂ”
Constituie

DEPOZITE LA TERMEN PENTRU PERSOANE FIZICE Șl JURIDICE
Termen Persoane fizice Persoane juridice
1 lună 61% 58%
2 luni 61% 58%
3 luni 62% 59%
4 luni 62% 59%
6 luni 63% 60%
9 luni 64% 61%
12 luni 64% 61%
Dobânzi pentru depozite pe termen cu dobândă capitalizată:
1 lună 62% 59%
Informații și relații la: 
DEVA Piața Victoriei, nr.2, 234561,234562
HUNEDOARA Str. Republicii, bl.8, sc.A, ap.3, 712211
ORĂȘTIE B-dul Eroilor, bl.E, parter, 240575
BRAD Str. Republicii, bl.6, ap.2, 234563, 234564
HAȚEG Str. T. Vladimirescu, bl.S1, parter, 771384
DOBRA Str. 1 Decembrie, nr.9, 283270, 283325
SIMERIA Str 1 Decembrie, bl.104, parter, 260991
SÂNTANDREI Căminul cultural
GEOAGIU Str. Progresului, bl.50, parter, 648596

LUBRIFIN Vfeetor
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Diesel si 
pe benzina

Pentru motoare * Asigură consum minim de ulei * pornire ușoară la 
temperaturi scăzute • reduce uzura pieselor în mișcare • 
conservă motorul pe timpul staționării • mărește durata 
de funcționare și reduce cheltuielile de întreținere— 
o

SAEil O W74O3I5 W/50-

primul ulei parțial sintetic romanesc

qloto.de
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Un primar nemulțumit
Acum mai bine de 3 ani, când Ionel Stoia a câștigat alegerile 

pentru Primăria comunei Băița, nici prin gând nu i-a trecut că va 
ajunge să fugă ca dracu' de tămâie de funcția de primar. Nici în 
partidul pe listele căruia a candidat PUNR, Ionel Stoica nu a mai 
activat. De ce a ajuns primarul din Băița să fie nemulțumit după 3 ani 
de când a preluat șefia comunei? “Dacă până anul acesta lucrurile 
erau sub control, din acest an treaba s-a stricat. Din bugetul local pe 
1999 nu s-a putut face mai nimic. Am renunțat la iluminatul public încă 
din luna mai. Nu știu când îl vom repune în funcție pentru că ne costă 
15 milioane de lei/lună. La școli nu am făcut nici o reparație din banii 
publici. Că s-a mai zugrăvit prin unele unități școlare e adevărat, dar 
pe seama contribuției părinților celor care învață acolo. Nici la 
căminele culturale nu s-a mișcat nimic. Ce am reușit a fost că am 
asigurat lefurile salariaților din primărie și reparațiile la drumurile 
comunale. Elevii și dascălii de aici au avut și ei de suferit de pe urma 
austerității prea mari. Astfel bursele și abonamentele pentru transport 
nu au putut fi achitate deloc în acest an. E foarte simplu să spui că 
este autonomie locală și gata. Fără bani nu se poate face nimic. 
Lumea crede întotdeauna că poți, dar nu vrei să le rezolvi toate 
greutățile", a afirmat primarul Ionel Stoia. Ajutoarele sociale au fost 
distribuite doar pentru primele 2 luni din an. “Noroc că unii dintre 
beneficiarii acestui gen de ajutor au mai murit’, declară primarul de la 
Băița. Dacă nu au fost bani pentru toate aceste bunuri, nu așa stă 
situația în privința plății indemnizațiilor consilierilor locali din Băița. 
Primarul Stoia spune că e la zi cu plata consilierilor săi. Ca să mai 
sară peste obligația retribuției aleșilor locali pentru că, dedară el, nu au 
fost probleme care să determine întrunirea consilierilor, mai-marele 
comunei a renunțat la convocarea în luna august a ședinței 
Consiliului local din Băița. O asemenea măsură i-a atras primarului o 
redamație a membrilor consiliului local care se pare vor să meargă 
până mai departe și să ceară suspendarea acestuia din funcție: 
Necazurile primarului nu se opresc aici. Ca urmare a închiderii 
unităților din zonă a SC Siderurgica Hunedoara, EM Deva și Vețel, 
bugetul local al comunei a fost vitregit de aproape 200 milioane de lei 
impozitul pe salariile angajaților. Așa că e de la sine înțeles de ce Ionel 
Stoia vrea să fugă cât îl țin picioarele de fotoliul de la primărie.

“Probabil că nici acest mandat nu o să-l duc până la capăt", 
dedară dumnealui. Și pentru că de luna viitoare vistieria primăriei nu 
mai poate asigura nici măcar salariile angajaților, ce-i de făcut? Se va 
pune lacătul pe primărie? Nu, nu se va întâmpla acest lucru. Primarul 
din Băița dedată că “vom veni la serviciu după venituri”. Așadar, se 
poate ca la Băița primarul să-și pună hainele în cui și să-și lase 
localnicii să se descurce cum or putea. <tnrir>a PHPA

FUNDAȚIA MUNCII - BUCUREȘTIr
Filiala Hunedoara-Deva

ORGANIZEAZĂ
Cursuri intensive de calificare, cu contribuție 50% pentru 

următoarele meserii:
Asistent social • Stenodactilograf • OP contabilitate pe 
calculator • Limba engleză și germană - pentru adulți și 

copii • Cosmctică-coafură • Ospătar-barman • 
Cofetar patiser • Mecanic auto • Topo-cadastru 

inscricrilc se fac la sediul fundației Muncii - Deva, bd. Dcccbal, 
bl.M, parter, tel. 216138, până la data de 05.10.1999.

SC TOP TECH ' 
SRL DEVA

ANGAJEAZĂ:
- ingineri absolvenți de calculatoare; hardware 

sau software.
- absolvenți de liceu, cunoștințe temeinice în 

domeniul calculatoarelor.
Informații la telefon 213871 sau la sediul 

firmei din Piața Victoriei, nr. 1 Deva (lângă Casa 
Lde Cultură)

(^5port • Sport • Sport J
în Cupa UEFA

Steaua a câștigat cu 8-2 și 
merge mai departe

După ce câștigase cu 2-0 la București în'primul meci 
din Cupa UEFA, Steaua â învins și în partida retur pe 
Lask Linz cu 3-2, asigurându-și calificarea mai departe în 
prestigioasa competiție europeană. Și în acest important 
joc, Steaua a demonstrat că este într-o frumoasă revenire 
de formă, pe teren dominându-și adversarul, tehnic și 
tactic. Pentru Steaua au înscris Bordeanu, Sabin lie și 
Duro. lată și formația care a început jocul: Tudor, 
Reghecampf, Miu, Baciu, Bordeanu, Duro, Linear, Roșu, 
Dănciulescu, Ciocoiu, S. Ilie. Au mai intrat spre finalul 
reprizei a ll-a Trică, Luțu și Luca.

Mâine are loc tragerea la sorți. Așteptăm cu nerăb
dare să aflăm cu cine va juca Steaua în turul următor din 
Cupa UEFA? (C.S.)

Astă seară.

DLVAM) - ISI MK A
Astă seară, pe stadionul 

“Național” din Capitală, Di
namo va întâlni, tot în Cupa 
UEFA, pe Benfica Lisabona, 
un meci de mare atracție 
pentru iubitorii fotbalului din 
țara noastră, în care dina- 
moviștii au șansa (în caz de 
victorie sau rezultat de ega
litate) să intre în lumea bună

a fotbalului european. După 
cum se știe, în primul meci 
Dinamo a învins la Lisabona 
cu 1-0 (gol înscris de Năs- 
tase). Oaspeții au sosit marți 
în Capitală și au refuzat orice 
declarație referitoare la me
ciul de azi. Meciul se trans
mite și la TVR1, de la ora 
20,45. (S.C.)

PRONO
Pronosticul redacției la concursul interredacțional 
organizat de Regia Autonomă a Loteriei Naționale - 

revista Loto Prono
Concursul din 3 octombrie 1999

-Deva

1. BARI - UDINESE X
2. BOLOGNA-LECCE 1
3. FIORENTINA-ROMA X
4. JUVENTUS-VENEZIA 1
5. LAZIO-MILAN 1
6. PARMA-VERONA 1
7. PERUGIA - REGGINA 1
8. ATALANTA - PESCARA X
9. BRESCIA-PISTOIESE 1
10. CHIEVO-GENOA X
11. FERMANA-TREVISO X
12. SAMPDORIA - TERNANA 1
13. SAVOIA COSENZA X

Alin BONȚA

SC SAFILAR SA
unic Importator și distribuitor al produselor Kiwi 
Pratico, Ambipur, Badedas, Depilzero șl Dilodoro 

ANGAJEAZĂ
Agent comercial 

pentru jud. Hunedoara 
Atribuții:
-atingerea planului de vânzări;
- contactarea tuturor clienților în ruta desem

nată;
- respectarea politicii companiei;
- inițierea și menținerea unor relații profesio

nale cu toți clienții.
Cerințe:
- studii medii sau superioare;
-experiență în domeniul vânzărilor;
- permis de conducere.
Firma SAFILAR oferă:
- mașină de serviciu;
-salariu fix + comision + bonus.
Cei atrași de aceste oportunități sunt rugați să 

trimită un CV și o scrisoare de intenție la nr. fax 057 
- 275521.

Fundația Universitară AI5TEDA
Centrul Universitar Alba lulla

Anunța sesiune de admitere suplimentară 
pentru facultățile:

DREPT -40 locuri învățământ de zl;
MANAGEMENT-50 locuri învățământ de zi;

- 30 locuri învățământ ff șl la distanță; 
FINANȚE-CONTABILITATE - 50 locuri învățământ de zi;

- 30 locuri învățământ ff și la 
distanță.

înscrierile se desfășoară zilnic, în perioada 27 
septembrie 1999 - 01 octombrie 1999, la secretariatele 
facultăților, între orele 9-18.

Examenul de admitere va avea loc în data de 2 
octombrie 1999.

Informații suplimentare se pot obține la 
secretariatele facultăților (Casa de Cultură a 
Sindicatelor din Cetate, str. M. Viteazul, nr.31) sau la 
numerele de telefon: 058-818959- Facultatea de Drept; 
058-815848 - Facultatea de Finanțe-Contabilitate și 
Fac. de Management; 058-815714 - Secretariatul 
central.

Restricție de circulație
Aducem la cunoștința participanților la traficul rutier 

pe DN 66 că în zilele de 11,12,13 și 14.10.1999 se instituie 
restricție de circulație pe o bandă la trecerea la nivel CF 
km 157+600, între localitățile Livadia - Baru Mare.

X.

LA A CINCI2ECEA 
ANIVERSARE

Republica Populară Chineză - un miracol la sfârșitul mileniului II și 
începutul mileniului III

După Războiul Opiului din 
anul 1840, China a devenit o 
țară semi-feudală și semi-co- 
lonială. Pe plan intern poporul 
era tot mai nemulțumit de si
tuația țării; corupția era tot mai 
întinsă, iar conducerea Qing 
se dovedea cu totul neputin
cioasă. Sun Yat-sen, marele 
revoluționar de orientare bur- 
ghezo-democrată, a fondat în 
1905, în Japonia, mișcarea 
Tongmenghui (Liga revoluțio
nară a Chinei) și a condus re
voltele armate care au avut 
loc succesiv în China. La 10 
octombrie 1911, Armata Revo
luționară a repurtat victoria de 
la Wuchang, fapt rămas în is
torie sub denumirea de Revo
luția din 1911. Cu sprijinul 
celorlalte provincii, insurecția 
armată a reușit să răstoarne 
guvernul Qing. în același an 
Sun Yat-sen a revenit în China 
și a fost ales președinte pro
vizoriu. în 1912 el a fost insta
lat și a proclamat republica. 
Abdicarea împăratului Qing a 
pus capăt monarhiei feudale 
absolute care a domnit în 
China timp de 2000 de ani.

La 4 mai 1919, peste 3000 
de studenți din Beijing s-au 
adunat în Piața Tienanmen
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pentru a protesta împotriva tră
dării săvârșite la Conferința de 
pace de la Paris de către gu
vernul Beiyang. Cuvântul lor de 
ordine era “salvgardarea suve
ranității în exterior și lichidarea 
trădătorilor în interior". Această 
acțiune a studenților a fost pu
ternic sprijinită de masele po
pulare. Muncitorii și corner- 
cianții au declarat grevă și în 
acest fel a fost declanșată o 
mișcare națională împotriva im
perialismului și a guvernului 
trădător. Acest eveniment isto
ric este cunoscut sub numele 
de Mișcarea de la 4 Mai. Pe 
măsură ce mișcarea se am
plifica, teoria marxistă cunoș
tea o răspândire tot mai mare 
în China. întemeierea Partidului 
Comunist Chinez, în anul 1921, 
marchează intrarea proletaria
tului chinez pe scena politică.

La 1 octombrie 1949, un nu
măr de 300.000 de locuitori ai 
Beijingului s-au adunat în Piața 
Tienanmen pentru a sărbători 
proclamarea Republicii Popu
lare Chineze. Mao Zedung, pre
ședintele guvernului popular 
central, a proclamat solemn 
întemeierea Republicii Popu
lare Chineze. Din acel moment, 
poporul chinez își lua destinul 

în propriile mâini; astfel, bătălia 
purtată timp de o sută de ani 
împotriva imperialismului și a 
feudalismului fusese câștigată.

Constituția actuală a țării a 
fost promulgată în anul 1982. 
Ea definește drepturile și înda
toririle fundamentale ale cetă
țenilor. în RP Chineză puterea 
aparține întregului popor, orga
nele prin care acesta exercită 
puterea sunt Adunarea Națio
nală Populară și adunările po
pulare locale de la diferite ni
vele. Reprezentanții în adu
nările populare de la diferite 
nivele sunt aleși prin vot. China 

este țara în care diferitele mino
rități etnice și partidele politice 
coexistă în bună înțelegere, 
înainte de a adopta măsurile 
importante și de a dezbate pro
blemele care privesc economia 
națională și viața oamenilor, 
Partidul Comunist Chinez, aflat 
la putere, discută întotdeauna 
aceste probleme cu persona
lități aparținând diferitelor mino
rități etnice, diferitelor partide, 
diferitelor cercuri și cu per
sonalități fără partid. Preșe
dintele RP Chineze este ales 
de Adunarea Națională Popu
lară. Jiang Zemin este actualul 

președinte al RP Chineze. 
Organele administrative, 
organele judiciare și organele 
de supraveghere juridică sunt 
alese de către Adunările 
populare și supuse 
supravegherii acestora.

în Constituția RP Chineze 
sunt cuprinse cinci principii 
fundamentale ale existenței 
pașnice de colaborare și dez
voltare a relațiilor sale cu ce
lelalte țări. Acestea sunt: res
pectul reciproc al suverani
tății și integrității teritoriale; 
neagresiunea; neamestecul 
în treburile interne; egalitatea 
și avantajul reciproc; 
coexistența pașnică.

Populația Chinei număra, 
la sfârșitul anului 1997, apro
ximativ 1.236.260.000 de lo
cuitori, fără Regiunea admi
nistrativă specială Hong 
Kong, provincia Taiwan și 
Macao. China, țara cu cea 
mai numeroasă populație din 
lume, este un stat unitar, în 
care trăiesc 56 de naționa
lități. Populația han reprezintă 
91,02% din totalul populației 
țării, iar celelalte 55 de etnii, 
numite “minorități etnice”, 
acoperă restul procentelor. 
Dintre acestea, cea mai nu

meroasă este minoritatea 
zhuang, care numără 
15.556.000 locuitori, iar cea 
mai puțin numeroasă, mino
ritatea Ihoba, numără 2.322 
locuitori. Limba chineză, 
care este limba vorbită și 
scrisă a populației han, este 
limba oficială a țării. Popu
lațiile hui și manciuriană 
folosesc, de asemenea, lim
ba chineză. Celelalte 53 de 
minorități etnice au limbi 
proprii, iar 23 dintre ele au 
și scriere proprie.

De sărbătoarea națio
nală a Chinei - 1 octombrie 
- la a 50-a aniversare, se 
cuvine să felicităm condu
cerea chineză și pe expo- 
nenții ei, urăndu-le succes 
și realizarea scopurilor paș
nice, reprezentând progre
sul general, considerând că 
din experiența și realizările 
lor vom profita și noi, prie
teni, de departe, ai ei.

Mulți ani și cât mai multe 
succese dorim Filialei jude
țului Hunedoara din partea 
Asociației Române de Priete
nie cu RP Chineză.

Dr. Mihail Nicolae Rudeanu, 
președintele filialei


